
Cookieverklaring van Holdinga Matthijssen Kraak B.V. 

Holdinga Matthijssen Kraak B.V. maakt gebruik van cookies op haar website www.hmknotarissen.nl. In deze

cookieverklaring leggen wij uit wat cookies zijn, welke cookies op de website van Holdinga Matthijssen Kraak

B.V. worden gebruikt, hoe u cookies kunt verwijderen en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die op uw computer, tablet, smartphone of ander elektronisch apparaat

(hierna “computer”) worden geplaatst bij bezoek aan een webpagina. Doordat een cookie op uw computer

staat, kan uw computer worden herkend en informatie worden verzameld, zoals uw IP adres en surfgedrag. 

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden

geplaatst. Nadat de geldigheidsduur is verstreken, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor

sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer

geldig blijven, zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen.

Cookies op onze website

Via onze website worden analytische cookies geplaatst. Holdinga Matthijssen Kraak B.V. gebruikt hiervoor

de dienst Google Analytics van Google LLC (“Google”). Via Google Analytics krijgen we inzicht in de wijze

waarop onze website wordt gebruikt. Het gaat daarbij om gebruikersstatistieken en -rapportages zoals het

aantal verschillende bezoekers, de pagina’s die veel bezocht worden en de gemiddelde duur van een bezoek.

Op basis van deze statistieken kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd. Deze kennis

gebruiken we voor het bevorderen van het gebruiksgemak van onze website en het aanpassen en verbeteren

van (het informatieaanbod op) onze website. 

Wij hebben Google Analytics 'privacy vriendelijk' ingesteld in lijn met de handleiding van de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat wij: een verwerkersovereenkomst met Google hebben

gesloten, gebruik maken van de functie Anonymize IP waarbij de laatste drie cijfers van uw IP-adres

verwijderd worden, de opties om gegevens te delen hebben uitgeschakeld en geen gebruik maken van

andere Google diensten in combinatie met Google Analytics. 

Op deze manier hebben deze cookies geringe impact op uw privacy en daarom kunnen zij zonder

toestemming worden geplaatst. Persoonsgegevens die wij met behulp van cookies verzamelen,

verwerken wij conform onze privacyverklaring.

Hieronder treft u een overzicht van de analytische cookies aan:

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
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Doel     

Het onderscheiden van bezoekers 

Het onderscheiden van bezoekers 

Gebruikt om aanvraagsnelheid te vertragen 

Kent een uniek ID nummer toe om gegevens te registreren

over bezoeken van de bezoeker aan de website 

Het bijhouden van de start van het bezoek, timeouts en het
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https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
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Internet Explorer

Edge

Safari

Verwijderen van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. De wijze waarop

verschilt per browser. Meer informatie over het verwijderen van cookies en het aanpassen van cookie-

instellingen van uw browser kunt u vinden in de help functie van uw browser.

 

Informatie over het verwijderen van cookies voor veel gebruikte browsers kunt u hier vinden: 

De volgende links bevatten nuttige informatie over cookies en het verwijderen en beheer daarvan:

consumentenbond.nl en consuwijzer.nl.

Google biedt de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google

Analytics, door middel van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Zie hier voor meer informatie over

de opt-out regeling van Google.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van cookies op onze website? Neem dan contact met ons

op via onderstaande contactgegevens:

 

Holdinga Matthijssen Kraak B.V. 

Apollolaan 153

1077 AS Amsterdam

 

Contactpersoon:                Stefanie Kwint    

E-mailadres:                        SK@hmknotarissen.nl

Telefoon:                             +31 6 2247 2372

Wijzigingen

Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 28 januari 2021. Wij kunnen deze cookieverklaring

wijzigen, bijvoorbeeld als wij onze website aanpassen of de regelgeving rond cookies verandert. Wij zullen

steeds de meest recente versie van deze verklaring op onze website plaatsen.
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
http://www.consumentenbond.nl/
http://www.consuwijzer.nl/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://hmknotarissen.nl/

