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Cookieverklaring  
  
Kanteel neemt privacy serieus.  
Deze cookieverklaring beschrijft het gebruik van cookies als onderdeel van je gebruik van onze 
website en de bijbehorende diensten.  
Kanteel maakt op haar website gebruik van functionele cookies en analyse cookies. Kanteel maakt 
geen gebruik van cookies die persoonsgegevens van de bezoeker verwerkt. 
Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens beschrijven wij in deze verklaring welke 
cookies er worden gebruikt, wat ze doen en voor welk doel ze dienen. 
 
Wat zijn cookies?  
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en 
bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens.   
Door gebruik te blijven maken van onze website en/of diensten, erken je dat je deze 
Cookieverklaring zorgvuldig hebt gelezen en dat je ermee instemt zonder voorbehoud.  
  
Welke cookies en waarom?  
Klikgedrag en bezoekgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-
adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de 
browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische 
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van 
de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden 
niet aan derden verstrekt. 
 
Functionele cookies  
Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt maken wij gebruik van functionele cookies. Dit 
zorgt ervoor dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden. Voor het gebruik van 
deze cookies hebben wij geen toestemming nodig. De cookies onthouden bijvoorbeeld je gegevens 
wanneer jij een contactformulier invult. Deze cookies worden verwijderd nadat je de browser hebt 
afgesloten. 
 
Analytische cookies  
Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden 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. Wel dien je 
over het gebruik daarvan te worden geïnformeerd. Dit doen wij door middel van deze cookie 
verklaring.   
  
Bewaartermijnen en verwijdering van cookies  
Heeft een cookie een verlooptermijn, dan worden je gegevens na verloop van de verloopdatum niet 
meer geregistreerd. Daarnaast is het ook mogelijk zelf je cookies voortijdig te verwijderen  
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Liever geen cookies?  
Je kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door je 
instellingen in je browser aan te passen. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij 
het bezoeken van de website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website niet naar 
behoren werken. 
 
Websites van derden 
Voor alle websites van derden waarmee wij via een link zijn verbonden, geldt dat onze 
cookieverklaring niet van toepassing is. Daarnaast vinden wij het belangrijk je erop te wijzen dat wij 
op geen enkele wijze kunnen garanderen dat deze derden je persoonsgegevens op een betrouwbare 
of veilige manier behandelen. Lees daarom eerst de privacyverklaring van dergelijke websites 
alvorens ervan gebruik te maken. 
 
Beveiliging 
Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en 
ongewenste toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door het voeren van een 
strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid en het periodiek controleren van de uitvoering daarvan. Qua 
beveiliging hanteren wij logische, fysieke, technische- en organisatorische maatregelen.  
 
  
 


