
Cookiebeleid  

 

Algemeen 

Dit cookiebeleid maakt onderdeel uit van het privacy beleid van Van Alten Juridisch Advies B.V., 

gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend aan de Grindweg 82-88, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61538205, hierna te noemen Van 

Alten Juridisch Advies.  

Met betrekking tot de bescherming van privacy geldt het navolgende cookiebeleid. 

Waarom gebruiken wij cookies? 

Een cookie is een digitaal bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een 

cookie wordt bepaalde informatie opgeslagen. Bijvoorbeeld wat u eerder bezocht heeft op de 

website, maar ook wat u gedaan hebt op deze website. De reden is om u te helpen, zodat u dat bij 

een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen. Waarom gebruiken wij cookies? Om de website te 

optimaliseren en bepaalde onderdelen uit te lichten en bepaalde sub-pagina’s te veranderen die 

minder vaak bezocht worden. Om het gebruik van de website en alle sub-pagina’s en onderdelen 

makkelijker te maken. Om te meten welke informatie onze bezoekers het meest gewenst vinden en 

hoe zij deze informatie kunnen vinden op onze website. 

Welke cookies gebruiken we op deze website? 

Algemene cookies 

Deze cookies zetten we alleen in tijdens uw bezoek. Zij worden automatisch verwijderd zodra u de 

browser afsluit. We onthouden hierdoor welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt. Dat maakt 

het voor ons mogelijk onze diensten daar op af te stemmen. 

Google Analytics  

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, in de vorm van ‘Google-Analytics’. Hiermee 

houden wij het bezoekersgedrag van alle bezoekers bij. Daardoor krijgen we rapportages over hoe 

bezoekers onze website gebruiken. Dat helpt ons de  website vervolgens te verbeteren. Het gaat dus 

niet om het opslaan van uw persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw bezoek aan onze 

website. 



Social media cookies 

Op onze website vindt u ook zogenoemde buttons. Hiermee kunt u onze berichten of webpagina’s 

‘liken’ op social media. Deze buttons werken via de social media platformen zelf. Deze platformen 

geven in hun privacyverklaring aan wat zij via de cookies met uw gegevens doen.  Wij hebben daar 

geen invloed op. 

Recht op inzage, correctie of verwijdering 

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor ons  

benaderen. Zie ook het algemene privacy beleid. 

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies 

U kunt cookies zelf ook uitschakelen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de instructies en/of 

met behulp van de Help-functie van uw browser of op de websites van Cookierecht en van 

de Consumentenbond. 

Wijzigingen 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter 

altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website. 

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid? 

Stuur dan een e-mail naar de directie van Van Alten Juridisch Advies 

(info@vanaltenjuridischadvies.nl). Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt 

wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst. 

 

https://cookierecht.nl/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/

