
Cookieverklaring Werkcontact B.V. 

Deze website is van Werkcontact B.V.  

Werkcontact  maakt op deze website gebruik van cookies. Op deze pagina kunt u 

lezen wat cookies zijn, welke cookies Werkcontact op deze website plaatst en 

voor welke doeleinden. Deze cookieverklaring is van toepassing op de volgende 

websites van Werkcontact: werkcontact.nl, outplacementbureau.nl, 

outplacementverzekering.nl, spoor2reintegratiespecialist.nl, 

beroepskeuzeonline.nl, carrièresite.nl, outplacementtelefoon.nl, 

horsesandcoaching.nl, outplacementdenhaag.nl, outplacementinrotterdam.nl, 

wiatelefoon.nl en ilvo.nl. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 21-05-

2018. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of 

in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon wanneer u onze 

website bezoekt. Hierdoor kunt u bepaalde functies op onze website gebruiken 

en kunnen wij informatie over uw websitegebruik bijhouden. Dit helpt ons om 

deze website te verbeteren. 

Als u onze website voor het eerst bezoekt, verschijnt een pop-up venster waarin 

wij u informeren over het gebruik van cookies op deze website. 

Welke cookies gebruiken de websites van Werkcontact en waarom? 

Werkcontact vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van de cookies die op 

deze website worden geplaatst en voor welke doeleinden zij ingezet worden. 

Werkcontact  tracht zowel uw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van de 

website maximaal te waarborgen. De websites van Werkcontact maken gebruikt 

van functionele cookies, analytische cookies en soms ook social media plug-in 

cookies. 

Functionele cookies 

Op onze website worden functionele cookies geplaatst die zorgen voor een goede 

werking van deze website en uw gebruik van onze website optimaliseren. 

De gegevens die wij via functionele cookies verzamelen worden niet aan derden 

verstrekt. 

Analytische cookies 

Dit zijn cookies die ons helpen om onze website te verbeteren. Werkcontact  

maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst gebruiken wij om bij te houden 

en inzicht te verkrijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Zo wordt voor 

ons bijvoorbeeld duidelijk hoeveel tijd bezoekers op onze website doorbrengen. 

Deze informatie is belangrijk voor Werkcontact om ervoor te kunnen zorgen dat 

de inhoud op de website voor bezoekers relevant blijft. 

Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat de cookies die 

via Google Analytics worden geplaatst slechts geringe gevolgen hebben voor uw 

privacy. Dit houdt in dat wij: 



- een verwerkersovereenkomst hebben gesloten met Google; 

- ervoor hebben gekozen om Google niet uw volledige IP-adres te laten 

verwerken;= 

- Google niet toestaan om uw gegevens te delen met derde partijen; 

- geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de 

Google Analytics cookies. 

U kunt de privacy- en cookieverklaring van Google raadplegen om inzicht te 

verkrijgen in het gebruik van gegevens die worden verzameld via Google 

Analytics cookies. Houd er rekening mee dat deze regelmatig kunnen wijzigen. 

Beveiliging 

Werkcontact  neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van uw 

persoonsgegevens te beperken. In ons privacyreglement leest u meer over de 

maatregelen die wij in dit kader treffen. 

Uw rechten 

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, kunt u ons verzoeken om deze 

gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek 

doen tot beperking van de verwerking van uw gegevens en overdracht van uw 

persoonsgegevens. In ons privacyreglement leest u hier meer over. 

Wijzigingen 

Werkcontact  behoudt zich het recht voor om deze cookieverklaring aan te 

passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u 

aan om onze cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele 

wijzigingen op de hoogte bent. 

Contact 

Als u vragen hebt over deze cookieverklaring of over de verwerking van uw 

persoonsgegevens kunt u hierover contact opnemen met de Functionaris voor de 

Gegevensverwerking van Werkcontact via info@werkcontact.nl. 
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