Cookie beleid
Dit Cookie beleid van Viverion beschrijft van welke cookies Viverion gebruik maakt via haar Website
en Applicatie en waarvoor deze cookies worden gebruikt. We raden je aan om dit Cookie beleid door
te nemen.
Wat zijn Cookies?

Viverion maakt op haar website gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine stukjes
(tekst)informatie die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je
onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch (hierna ‘apparaat’.
Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare
technieken.
De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen waardoor de
cookies het mogelijk maken om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je
bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen
aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht
krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in
gevaar.

Welke cookies hanteert Viverion en voor welk doel?
We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:
•

•

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat
aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website
bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden
gevraagd.
Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe
vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke
pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy
hebben hoeft geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

•

Social media plug-in cookies
Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media
te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Kan je de cookies ook uitzetten?
Ja. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen
verschilt per soort internet browser en apparaat. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de
website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik

maken.
De toestemming die je hebt gegeven aan Viverion voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je
te allen tijde intrekken door jouw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of
door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Hier kun je lezen op welke wijze je binnen de verschillende internet browsers de verschillende type
cookies kunt verwijderen. Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot
gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website en/of Applicatie niet of niet goed meer
werken.

Wijzigingen
Deze Cookie Policy kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze Cookie Policy zullen via de
Website en/of Applicatie bekend worden gemaakt.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze Cookie Policy dan kunt u een bericht sturen aan info@Viverion nl.
Verder staat aanvullende informatie over het gebruik van cookies op de website van de
Consumentenbond (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen).

