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Op deze pagina lees je hoe VindiQu om gaat met cookies en wat dit voor jouw privacy betekent. 

 

Cookies zijn kleine bestanden die een website op de apparatuur van een bezoeker plaats. Met cookies kan 

informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. 

Denk hierbij aan voorkeuren van taal, inloginformatie en website. 

 

Onze website (www.vindiqu.com) maakt gebruik van cookies om de website te laten werken, onze 

dienstverlening te verbeteren en voor marketing doeleinden. Zonder cookie plaatsing zou je elke keer als je 

naar deze website gaat als een nieuwe bezoeker worden beschouwd. Wij bieden graag een gepersonaliseerde 

website aan de bezoeker. De cookie helpt om dat te bereiken. Het onthoudt bijvoorbeeld je 

accountinstellingen, voorkeuren en zorgt ervoor dat jij niet telkens dezelfde informatie ziet.  

 

Omdat wij begrijpen dat je niet zit te wachten op een stortvloed aan cookies proberen wij de hoeveelheid te 

minimaliseren.  

 

Bij het eerste bezoek aan deze website wordt een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij 

cookies gebruiken en hierbij word je toestemming gevraagd. Het staat vrij om cookies te weigeren. Het is 

mogelijk om cookies via de browser uit te zetten, maar dan werkt de website mogelijk niet meer optimaal. 

 

Ook plaatsen derden cookies via onze website. Voor meer informatie over de cookies die derden plaatsen is 

het raadzaam om het cookiebeleid van desbetreffende partij te raadplegen. Deze dient altijd via de website van 

de derde toegankelijk te zijn.  

 

Onze website gebruikt de volgende soorten cookies: 

- Noodzakelijke functionele cookies 

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om het platform te laten functioneren. Deze worden gebruikt om 

je in te loggen, ingelogd te blijven en de veiligheid van de website te waarborgen.  

 

- Niet functionele cookies 

Dit betreffen bijvoorbeeld analytische cookies die als doel hebben om te analyseren welke delen van 

ons platform populair zijn en welke delen wij kunnen verbeteren. Pas wanneer je akkoord gaat met 

het plaatsen van de niet-functionele cookies worden deze ingezet. 

 

Door middel van analytische cookies verzamelen we onder andere: 

- aantallen bezoekers; 

- duur van het bezoek; 

- uitgevoerde acties binnen deze website; 

- gegevens over de browser en apparaat waarmee je de site bezoekt; 

- de wijze waarop je op deze website terecht bent gekomen. 

 

- Cookies voor sociale netwerk integratie 

Op onze website tonen wij directe links met social media. Voor het functioneren van deze buttons 

plaatsen social media bedrijven zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube en Instagram cookies, 

zodat zij jou hiermee herkennen wanneer je reeds ingelogd bent op dat sociale netwerk. Ook 

verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Mocht je meer willen weten over de 

mogelijke cookies die deze derden gebruiken voor de functionaliteit verwijzen we je graag door naar 

de website en het cookiebeleid van derden. 

 

Mocht je vragen hebben of iets zijn opgevallen dan kun je ons bereiken op support@vindiqu.com of telefonisch 

via +31 85 820 97 50.  


