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Cookieverklaring 
 

 

Wat is een cookie? 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 

pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw 

harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend 

bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

 

Welke cookies gebruiken wij? 

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies.  

 

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. 

De informatie die Google verzamelt 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 Privacy Shield principles en is 

aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in 

dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 

persoonsgegevens. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens  

Wij hebben de volgende stappen gevolg uit de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens om 

Google Analytics privacy vriendelijk in te stellen.  

Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen 

als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van uw websitebezoekers.  

Google niet het volledig IP-adres laten verwerken (anonymize IP). IP4-IP-adressen bestaan uit 4 

zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres 

van uw websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres 

door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit 'anonimiseren'. De Autoriteit Persoonsgegevens(AP) 

vindt dat het resterende deel van het IPv4-adres nog steeds een  
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persoonsgegeven is. Het gaat bij IPv4 namelijk om een groep van maximaal 256 computers. Maar de AP 

vindt het verwijderen van het laatste octet wél een belangrijke maatregel om de risico's voor uw 

websitebezoekers te verkleinen. 

Gegevens delen met google uitgezet. De volgende standaard instelling van Google Analytics zijn 

uitgezet:  

• producten en services van Google (verbetering hiervan);  

• benchmarking (vergelijking van geaggregeerde gegevens met andere websites)  

• technische ondersteuning;  

• accountspecialisten (toegang voor -);  

• Google-verkopers/salesexperts (toegang voor -). 

Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet.  

Niet akkoord met het beleid voor User ID’s. Google Analytics biedt de mogelijkheid om surfgedrag van 

verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen. Wij hebben deze functie uitgeschakeld.  

 

Wijzigingen in deze cookieverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze 

website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te 

raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Contactgegevens 

Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons 

op via onderstaande contactgegevens:  

 

Scheepmaker Fiscale & Financiële Dienstverlening B.V. 

KvK 41155311 

Tel: 020 624 5881 mail@scheepmaker.nl    

 

Bezoekadres:     Postadres: 

Kantoorgebouw The Curve    Postbus 15075  

TT Vasumweg 58B, unit 8   1001 MB Ansterdam  

1033 SC Amsterdam  

mailto:mail@scheepmaker.nl

