
Cookie Satement

Op de website van DH de Jong services, kunnen wij  cookies gebruiken om het gebruiksgemak te 
verbeteren en onderzoek te doen naar het bezoek van de website. De cookies die wij gebruiken, 
leggen geen persoonsgegevens vast. Op dit moment, 1 februari 2022, gebruiken wij zelf geen 
cookies, op het moment dat dit wijzigt zullen wij u daar van op de hoogte stellen middels een 
melding op onze webpagina’s.

Wat zijn cookies?

Veel websites die u bekijkt, zetten kleine tekstbestandjes in het geheugen van uw computer, 
telefoon of tablet. Daarmee kunnen deze websites u herkennen en uw voorkeuren vastleggen 
tijdens uw bezoek aan de website en bij een vervolgbezoek. Zulke bestandjes noemen we 
'cookies'.

Wat doen cookies?

Er zijn 3 typen cookies:

 1. Noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek 
aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat u van een bepaalde website geen cookies 
wilt. Dat kan die website 'onthouden' door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u wel  
bij ieder bezoek lastiggevallen met dezelfde vragen.

2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik

Deze cookies geven aan de website door welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe 
lang. Daarmee worden webstatistieken gemaakt, die kunnen helpen om de website beter op de 
bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld een online enquête te 
houden.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van 
de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over 
hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien 
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google 
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen 
analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 1
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De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-
programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een 
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

3. Cookies van websites van derden

Bij bepaalde onderdelen van een website zetten websites van andere organisaties cookies. Het 
gaat dan om extra's met een link naar externe websites van bijv. Socialemedia. Als u deze extra’s 
gebruikt, kan de website van die andere organisatie cookies plaatsen op uw tablet, computer of 
telefoon. Wij hebben geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen.
Socialemedia als Facebook, Twitter en LinkedIn maar ook  bijv. Google Maps plaatsen buttons. 
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en 
LinkedIn of  anderen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. 
Wij hebben daar geen invloed op. Lees  de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en 
Google enz. (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met jouw 
(persoons)gegevens doen, die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen 
wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, 
Facebook, Google enz. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Twitter, Facebook en 
Google  stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe 
Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van 
een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Er bestaan ook nog zg. “Tracking Cookies” die uw suftgedrag bijhouden door de site van DH de 
Jong Services worden geen tracking cookies geplaats, voor zover wij hebben kunnen na gaan 
ook niet door derden.

Wilt u helemaal geen cookies?

Dat kan via de instellingen van uw browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies 
en het uitschakelen van cookies vindt u op veiliginternetten.nl. Voor professionals: Nationaal 
Cyber Security Centrum.

Eventuele toekomstige cookies van DH de Jong services leggen geen persoonsgegevens vast.
Mocht dit wijzigen dan wordt dit Cookie Satemente aangepast. En wordt u daarvan op de 
website op de hoogte gesteld. Volgens de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet (de 
‘Cookiewet’) moet een website bezoekers informeren over cookies en toestemming vragen om 
cookies te mogen plaatsen.
De wet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. De cookies die wij zelf 
mogelijk inzetten op DH de Jong services zijn alleen van het 1e type, cookies noodzakelijk voor 
de werking van de website. We zorgen ervoor dat de gegevens die deze cookies opslaan, niet te 
herleiden zijn naar persoonsgegevens. Met deze maatregelen voldoen we ook aan de regels van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 2



Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens.
Om uw in te zien of te laten verwijderen, dient u zich, om misbruik te voorkomen  adequaat te 
identificeren en aan te geven welke gegevens u wil inzien of verwijderen en wat het IP-adres is 
van de computer via welke de informatie verzameld is. Wanneer het gaat om inzage in 
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee 
te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.Dit geld ook voor cookies 
van derden. Om informatie en of cookies in te zien en / of te laten verwijderen neemt u contact 
op met klantenregistratie@dhdejongservices.com. Dit e-mailadres is alleen voor dit doel, niet 
om u te registreren als klant.
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