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INSPIR8ION B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van 
persoonsgegevens rondom het gebruik van inspir8ion.nl. INSPIR8ION B.V. zal altijd handelen 
binnen de kaders van de wet en regelgeving. Informatie over bezoeken aan onze website worden 
slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en 
nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. 

Waar heeft deze cookieverklaring betrekking op? 
In dit document willen wij je informeren over het gebruik van cookies door INSPIR8ION B.V. op de 
website www.inspir8ion.nl. 

INSPIR8ION B.V. mag deze cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze 
website worden gepubliceerd.  Bekijk daarom regelmatig deze cookieverklaring, zodat u van 
eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij je naar onze privacyverklaring.

Wat is een cookie?
De website van INSPIR8ION B.V. plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door 
een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.  Deze cookies maken geen inbreuk op jouw 
privacy en bevatten geen virussen.
 

Hoe gebruiken wij cookies?
In de wet is opgenomen dat voor bepaalde cookies een informatie- en toestemmingsplicht geldt. 
Dit betekent dat wij van tevoren toestemming aan jou vragen om cookies te mogen plaatsen op 
jouw computer. Dit geldt echter niet voor alle soorten cookies.
INSPIR8ION gebruikt cookies op verschillende plekken op de website inspir8ion.nl. De cookies die 
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat wij hiermee onze website kunnen 
optimaliseren.

Welke cookies gebruiken wij? 

Statistische cookies
INSPIR8ION B.V. maakt gebruik van Google Analytics voor het uitvoeren van bezoekmetingen op 
onze website.Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor analyses van websitebezoek om zo 
de effectiviteit van de website inzichtelijk te maken. De informatie die Google Analytics verzamelt, 
wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet geregistreerd.  Voor 
meer informatie over Google Analytics en hoe zij uw privacy beschermen verwijzen je naar de 
volgende website https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Social media cookies
Op onze website zijn via AddThis ‘buttons’ opgenomen om webpagina’s te delen via sociale 
netwerken als LinkedIn en Twitter. Deze ‘buttons’ maken gebruik van stukjes code die van LinkedIn 
en respectievelijk Twitter afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. 
Wij hebben daar geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de cookieverklaring 
en privacyverklaring van AddThis om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via 
deze cookies verwerken. Deze informatie is te vinden op de website: http://www.addthis.com/
privacy/privacy-policy.

https://www.google.com/policies/privacy/partners/
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
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Hoe kunt u cookies beheren? 

Cookies verwijderen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen 
van je browser verwijderen. Maar let op: je kunt zo ook bepaalde opgeslagen informatie verliezen 
(bijv. inloggegevens, websitevoorkeuren).

Cookies blokkeren
Je kunt de meeste moderne browsers zo instellen dat er op jouw apparaat geen cookies worden 
geplaatst, maar je moet dan misschien iedere keer wanneer je een site/pagina bezoekt, jouw 
voorkeuren instellen. Maar let op, sommige diensten en functies werken dan niet of niet goed (bv. 
inloggen met profiel).

Wie verzamelt de data? 
Alle persoonsgegevens die via cookies aan INSPIR8ION B.V. worden verstrekt of door INSPIR8ION 
B.V. worden verzameld. Door onze website te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van 
cookies in overeenstemming met deze Cookieverklaring en onze Privacyverklaring.  

Wij adviseren je dan ook om tijd te nemen voor het lezen van ons cookiebeleid en onze 
privacyverklaring. Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact met ons opnemen. 
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