Cookiebeleid
De website van Wibe Masureel / Busy Bee Administration maakt gebruik van cookies en
overige technieken zoals JavaScript en Tracking pixels. Wij willen jouw privacy waarborgen
en de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website verbeteren, daarom vinden
wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven wij
zoveel mogelijk informatie over het gebruik van deze technieken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat
opslaat wanneer je onze website bezoekt

Wat zijn de overige technieken?
JavaScript en tracking pixels zijn standaard internet technieken die er samen met cookies voor
zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige
tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen.
Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites.
Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:
•Het surfen op onze website leuker en makkelijker voor je wordt;
•We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
•We kunnen herkennen welk apparaat (mobiel, tablet of desktop) je gebruikt als je bij ons op
bezoek bent.

Welke cookies gebruiken wij? In het kort:
1. Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert.
2. Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik
van onze website door de gebruikers. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe
vaak we worden bezocht en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen
wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Voor deze
statistieken gebruiken wij o.a. Google Analytics, Facebook en Hotjar. Jouw IP adres wordt
altijd eerst anoniem gemaakt voordat de statistieken worden opgeslagen.

Browserinstellingen
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan je
browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst.
Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies
van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat je de
instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt moet aanpassen.
Wij willen je erop attenderen dat als je 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 je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien.
Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien
krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden
vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van
de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg
indien nodig de helpfunctie van je browser.
•Chrome
•Firefox
•Internet Explorer
•Safari
Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

Cookies verwijderen
Mocht je cookies willen verwijderen, dan kun je o.a. dit artikel bekijken voor uitleg hierover.
Ons privacybeleid
Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals je
hierboven hebt kunnen lezen. In onze privacyverklaring vind je meer informatie over hoe wij
met jouw gegevens omgaan.

