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Inleiding
De website van Connectis (connectis.com) plaatst cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die
worden bewaard op uw computer, tablet of mobiele telefoon waarmee u connectis.com bezoekt. Via
deze cookies kunnen wij bijhouden hoe onze website wordt gebruikt, verbeteren wij uw
gebruiksgemak en specialiseren wij de aanbiedingen die u krijgt.
In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doeleinden.

Instellingen onthouden
Connectis gebruikt functionele cookies zodat onze website goed werkt. Wij gebruiken deze cookies
bijvoorbeeld om uw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat wij hier niet steeds naar
hoeven te vragen. Het gaat om de volgende instellingen en voorkeuren:
● een mogelijkheid om ingelogd blijven;
● Uw taalvoorkeur.
U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dan moet u deze voorkeuren steeds opnieuw
ingeven.

Statistieken verzamelen
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om statistische gegevens te verzamelen over
het gebruik van onze website. Wij verzamelen onder andere gegevens voor statistieken over
herkomst en klikgedrag van bezoekers, maar ook bezoekersaantallen en laadtijd.

Marketing doeleinden
Connectis maakt gebruik van marketing cookies ook wel ´3rd party cookies´ genoemd om
informatie over uw websitegedrag te verzamelen. Connectis verzamelt informatie over de pagina's
die door u bezocht worden, de duur van dat bezoek en de pagina's waar u vandaan komt en
waarnaar u doorklikt. Ook worden deze cookies gebruik om de formulieren op de website goed te
kunnen beheren.

Video integratie
Wij plaatsen cookies van andere partijen zoals YouTube en Vimeo, zodat wij bewegende beelden op
onze website kunnen tonen.
Deze cookies werken door middel van stukjes code die van deze organisaties zelf afkomstig zijn. Wij
hebben daar geen invloed op. Leest u de cookieverklaring van deze organisaties (die regelmatig
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kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies
verkrijgen.

Meer informatie over cookies
U kunt onze cookies weigeren als u dat wilt. Je kiest dan de optie ‘instellingen’ via uw browser en
volgt daar de instructies om de cookies te verwijderen (Internet Explorer, Safari, Google Chrome,
Mozilla Firefox, O
 pera). Let op: dit verschilt per browser.
Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:
●
●

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
ICTRecht: Cookierecht.nl - alles over cookies en de cookiewet
http://www.cookierecht.nl/
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