
  

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. We kunnen er 
bijvoorbeeld mee zien of je onze website eerder bezocht hebt. Je hoeft dan niet al je gegevens opnieuw in te voeren als je 
terugkomt om je vergelijking af te maken.  

Er bestaat een onderscheid tussen functionele cookies (bijvoorbeeld een cookie voor het onthouden van inloggegevens) en 
niet-functionele cookies (bijvoorbeeld cookies voor websitestatistieken). Het is belangrijk dat bezoekers weten welke cookies 
worden opgeslagen en met welk doel.  

De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Het kan zijn dat je in de instellingen van je 
internetbrowser hebt ingesteld om alle cookies te weigeren. Hierdoor kan het zijn dat eigenschappen en/of diensten van 
Teamleiders.nu niet geheel naar verwachting functioneren.  

Hieronder lees je welke cookies we gebruiken en met welk doel:  

Functionele cookies  
Voordat je onze website echt gebruikt, laden wij alleen functionele cookies en slaan wij dus geen persoonlijke gegevens van 
je op. Hieronder vallen onder andere de volgende soorten cookies:  

'Persoonlijke gegevens'-cookies  
Op basis van deze cookies kunnen wij ervoor zorgen dat je na het invullen van je persoonlijke gegevens, bij een volgend 
bezoek aan de website, niet opnieuw je gegevens hoeft in te voeren. Zo zorgen we voor meer gebruikersgemak. We 
verstrekken deze gegeven nooit aan derden.  

Analytische cookies  
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze 
website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor 
weten we welke websiteonderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren 
en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. We maken gebruik van 
Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we alleen als je gebruikmaakt van 
onze website.  

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:  

• het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's;  
• het bijhouden van de duur van het bezoek;  
• de uitgevoerde zoekopdrachten op de website;  
• gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte;  
• de manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of je op een van onze advertenties hebt 

geklikt of op een link in een e-mail;  
• enkele anonieme gegevens die zijn ingevuld in een formulier, zoals het type auto of welk type dekking het meest wordt 

gekozen;  
• items die je hebt aangeschaft of toegevoegd aan het winkelwagentje op de website.  

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We hebben het IP-adres deels gemaskeerd en gegevens 
delen uitgezet. Wij maken daarnaast geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics 
cookie. Wij verstrekken de door jou ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, BSN, telefoonnummer) nooit aan 
Google.  
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