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Versie 06-01-22
ActaBlue maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en web beacons op onze
site. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan
onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies
gebruiken. Hieronder proberen wij u zoveel mogelijk informatie te geven over het gebruik van deze
technieken, waaronder cookies door ActaBlue.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden door websites op computers, telefoons en
tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites u kunnen
herkennen, ongeacht welk apparaat u gebruikt. Dit is waardevolle informatie, maar omdat dit ook
privacy kan schenden, is het gebruik van cookies aan wetgeving gebonden.
Wat is de cookiewet?
De cookiewet is een door de overheid bepaalde regelgeving rondom het plaatsen van cookies door
websites. In de cookie wetgeving is opgenomen dat bezoekers d.m.v. een cookiemelding duidelijk en
volledig dienen te worden geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst en het doel hiervan.
Per 25 mei 2018 is deze wet aangescherpt door de invoering van de AVG. Ons Cookiebeleid is daarop
aangepast.
Waarom zijn er cookies?
Cookies zijn er om het bezoeken van websites gebruiksvriendelijker te maken. Door een cookie
onthoudt bijvoorbeeld uw winkelwagen zijn inhoud of hoeft u niet elke keer uw wachtwoord
opnieuw in te voeren. Ook kunnen websites het aanbod beter afstemmen op uw wensen (klikgedrag)
als bezoeker. Cookies zijn er dus met name om websitebezoek te verbeteren/optimaliseren en te
leren van klikgedrag.
Actieve scripts of java script
Er worden bijvoorbeeld scripts uitgevoerd om de functionaliteit van onze site te verbeteren.
Scripttechnologie maakt het mogelijk u sneller van informatie te voorzien. Scripts worden nooit
gebruikt om software op uw computer te installeren of om zonder toestemming informatie over u te
verzamelen.
Sommige onderdelen van de site werken alleen correct als actieve scripts of JavaScript in uw browser
zijn ingeschakeld. Bij de meeste browsers kunt u deze functies voor specifieke sites in- en
uitschakelen.
Welke cookies gebruikt ActaBlue?
Functionele cookies of noodzakelijke cookies.
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze site correct functioneert zoals actieve scripts of
javascript.
Analytics cookies:
Deze cookies zijn nodig om statistieken over de website te verzamelen. Google Analytics is zo
ingesteld dat bezoekers anoniem blijven. Dit betekent dat we geen demografische- en remarketinggegevens verzamelen. Wij gebruiken de cookies voor het bijhouden van het aantal bezoekers van
onze website, het meten van de tijdsduur per bezoek en het bepalen van de volgorde waarin een
bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
Social media cookies van derden

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken.
Denk hierbij aan een YouTube filmpje of een 'like'-knop voor Facebook.
Hoe werken social media cookies van derden?
Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst.
Maar wanneer u op onze website een social media button aanklikt, wordt er géén social media
cookie geplaatst omdat we geen volg of like button hebben. De social media link verwijst enkel en
alleen naar ons social media kanaal. Wilt u meer weten over social media cookies dan raden we u
aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:
Facebook
Google+ / YouTube
LinkedIn
Twitter
Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw browserinstellingen
aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook
dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U
kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser,
apparaat en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wij willen u erop attenderen dat als u geen
gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het
kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat u bepaalde pagina’s zelfs helemaal
niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties
meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan uw interesses en worden
vaker herhaald. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de
onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan of raadpleeg indien
nodig de helpfunctie van uw browser.
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.
Heeft u verder nog vragen hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.
info@actablue.nl
088 110 1000

