
Cookies 

Voor een optimale werking van onze website en om de inhoud van eventuele advertenties af te 

stemmen op je voorkeuren, maken we op www.brandingfriends.nl gebruik van cookies. 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op 

het apparaat (computer, smartphone of tablet) waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De 

informatie die in zo’n cookie is opgeslagen kan naar onze website worden teruggestuurd, wanneer je 

onze website opnieuw bezoekt. 

Meer weten over cookies? Bekijk dan eens de website van ConsuWijzer. 

 

Functionele cookies 

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website. Zonder deze 

cookies werken bepaalde onderdelen niet of kunnen deze niet worden gebruikt. 

WordPress 

Onze website draait op WordPress, een CMS (content managementsysteem) dat is ontwikkeld door 

Automattic. Tijdens je bezoek aan onze website maakt WordPress gebruik van een cookie om te 

controleren of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor 

analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We 

wijzen je derhalve ook op de privacyverklaring van Automattic. 

Embedded content 

Op bepaalde webpagina’s van www.brandingfriends.nl kan gebruik gemaakt worden van content die 

op andere sites wordt gehost en door Branding Friends wordt ontsloten. Een voorbeeld hiervan is een 

YouTube video. Deze ontsloten / embedded content maakt maakt vaak gebruik van cookies. Wat deze 

externe partijen vervolgens met deze cookies en persoonsgegevens doen, kun je terugvinden in het 

privacybeleid van de desbetreffende dienst. Branding Friends heeft hier geen controle over. Van 

YouTube vind je hieronder het privacybeleid: 

• Privacyrichtlijnen YouTube 

 

Analyticscookies 

Met deze cookies worden op www.brandingfriends.nl geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag 

verzameld. Wij gebruiken deze gegevens om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe 

bezoekers onze website gebruiken. Om aan de hand hiervan onze website voor bezoekers te 

verbeteren. 

Google Analytics 

We willen graag weten hoe onze bezoekers onze website gebruiken, zodat we het gebruik van de 

website kunnen optimaliseren. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics, een webdienst van 

het Amerikaanse bedrijf Google. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in 

de Verenigde Staten. 

 

We hebben op 1 mei 2018 een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. 

• De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. 

Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. 

• Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google hebben we uitgeschakeld. 

https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies
https://automattic.com/privacy/
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines


• Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor 

andere Google diensten. 

• Google kan de analytics informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt 

verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen 

invloed op. 

• De analytische gegevens worden in ons Google Analytics account maximaal 26 maanden 

bewaard. 

Lees meer over het privacybeleid van Google of over het specifieke privacybeleid van Google 

Analytics. 

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-

extensie downloaden die dit voorkomt. Let op: deze instelling geldt dan voor alle websites die je 

bezoekt, dus niet alleen voor www.brandingfriends.nl. De browser-extensie kun je hier downloaden. 

Social media 

We willen het jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de pagina’s en berichten van onze website 

te delen via social media. Dit kan door gebruik te maken van social media deelbuttons op onze 

website. Deze buttons worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door AddThis en de 

socialmediakanalen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Deze cookie onthoudt 

dat je ingelogd bent, zodat je niet elke keer op LinkedIn of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets 

wilt delen. 

Van de onderstaande socialmediakanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de 

privacyverklaringen (die regelmatig kunnen wijzigen) van de betreffende socialmediakanalen en 

AddThis om te weten wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen: 

• LinkedIn 

• Facebook 

• Whatsapp 

• Twitter 

• Pinterest 

• Buffer 

• Addthis 

 

Misselijk geworden van alle cookies? 

Dan kun je de cookies uitschakelen of verwijderen. Dit doe je door naar je browserinstellingen te gaan. 

Gebruik hierbij eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit doet. Zie voor een 

toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  

Let op: sommige websites kunnen minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. 

Wil je meer uitleg over het uitschakelen van cookies? Op de website van de Consumentenbond wordt 

hiervoor een duidelijk stappenplan beschreven. 

 

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-information-we-collect
https://twitter.com/en/privacy
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://buffer.com/privacy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

