
 

 

Cookiebeleid 
 
 
Onze website maakt gebruik van cookies, om een optimaal gebruik bij uw bezoek aan de website te 
garanderen. Op grond daarvan informeren wij u over welke cookies wij gebruiken en voor welke 
doeleinden wij deze cookies gebruiken.  

 
1. Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op uw harde 
schijf van de computer, tablet of mobiele telefoon. Door het plaatsen van deze cookies worden de 
persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt. Hierdoor bestaat de mogelijkheid de gebruiker bij een 
volgend bezoek aan de website te herkennen en om de gebruikservaringen van de website te 
optimaliseren. 

 

2. Welke cookies gebruiken wij? 

Er bestaat een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies worden 
altijd bij een bezoek aan de website geplaatst, bijvoorbeeld om uw instellingen en voorkeuren te 
onthouden. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. Deze cookies zijn noodzakelijk om het 
gebruik van de website functioneel mogelijk te maken, namelijk om de website goed te laten werken. 
Bovendien worden deze cookies altijd geplaatst en niet verwijderd, wanneer je deze niet hebt 
geaccepteerd. Ook wordt gebruik gemaakt van sessie-cookies (een soort functionele cookies) om de 
beveiliging van de website te garanderen (deze worden verwijderd, wanneer u de browser sluit). 

Naast deze functionele cookies plaatsen wij ook niet-functionele cookies, zoals analytische cookies. 
Deze niet-functionele cookies zijn niet noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de website, maar 
geven ons de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren. Niet-functionele cookies hebben 
derhalve verschillende doeleinden, zoals het meten van het aantal website bezoekers. Deze cookies 
worden slechts geplaatst indien de gebruiker toestemming heeft gegeven. Onze website maakt geen 
gebruik van tracking cookies of advertentie cookies.  

 

Analytische cookies 

Analytische cookies geven ons de mogelijkheid informatie te verzamelen over het gebruik van de 
website door bezoekers. Door middel van deze statistieken kunnen wij onze dienstverlening aanpassen 
en verbeteren. Het gaat om gegevens zoals: browserversie, soort besturingssysteem, verwijzende URL 
(vanaf welke pagina u op onze website terecht bent gekomen), IP-adres (geanonimiseerd), tijdstip etc. 
 

Google Analytics  

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Dit wordt aangeboden door het Amerikaanse 
bedrijf Google Inc (hierna ‘Google’). Door middel van deze tool kan worden bijgehouden hoe bezoekers 
onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Bovendien 
hebben wij de keuze gemaakt geen gegevens met Google te delen voor hun eigen doeleinden. Hiervoor 
hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet. De verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google en 
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen, indien deze hiertoe wettelijk wordt verplicht of indien deze derden de informatie namens 
Google verwerken. Op deze informatieverstrekking hebben wij geen invloed. De verwerkte informatie 
zal zo veel mogelijk worden geanonimiseerd, namelijk  IP-adressen worden geanonimiseerd door 
middel van IP-Masking. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google 
Analytics cookies. 



 

 

Voor meer informatie over Google Analytics verwijzen wij naar de volgende link: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

 

3. Cookies blokkeren of verwijderen 

Indien u geen toestemming wilt verlenen voor het plaatsen van cookies kunt u de toestemming 
weigeren. U kunt het plaatsen van cookies blokkeren via de instellingen van uw browser. Hierdoor zal 
de website echter minder goed functioneren. Bovendien kunt u uw verleende toestemming ten allen 
tijde weer intrekken. 

Zie voor uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van 
cookies onze privacyverklaring.  

 

4. Vragen en wijzigingen 

Indien u vragen heeft over dit cookiebeleid kunt u een e-mail sturen naar info@spera-ar.nl. Dit 
cookiebeleid kan regelmatig worden gewijzigd.  

 

Dit cookiebeleid is momenteel geldig en dateert van mei 2018. 

 

 

 

 

 


