Cookieverklaring
Wat zijn cookies en waarom gebruiken we ze?
Wij maken op solved.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw
bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit
tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden
herkend door onze website.

Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, zoals tracking, het tonen van advertenties, het
verbeteren van onze website en meer. Voor het plaatsen van cookies maken wij gebruik van
JavaScript.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies er op onze website gebruikt worden en
voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag uw privacy én de
gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.

Cookiemelding voor het vragen van toestemming
Wij vragen toestemming voor het plaatsen van cookies via een cookiemelding. Door te klikken op
‘akkoord’ geeft u toestemming voor het plaatsen van de cookies. Via de cookiemelding kunt u ook
aangeven dat u de cookies niet accepteert.

Welke typen cookies gebruiken we?
Functionele cookies

Met behulp van functionele cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website.
De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. U hoeft maar een keer aan te
geven akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Als u bij een eerder bezoek heeft aangegeven
akkoord te gaan, onthoudt een cookie dit voor uw volgende bezoek. Dit bespaart u tijd en zorgt voor
een prettiger gebruik van onze website. Functionele cookies kunt u verwijderen via de instellingen
van uw browser. Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten.

Wij plaatsen de volgende functionele cookies: PHPSESSID

Toestemming intrekken door je cookies te verwijderen
Toestemming intrekken kunt u doen door op elk gewenst moment de cookies te verwijderen. Dat
gaat heel eenvoudig. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites
opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen. Ook wordt u dan op een

later moment opnieuw geïnformeerd en moet u opnieuw toestemming geven voor het gebruik van
cookies.

Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.
Hieronder vindt u per browser hoe u de cookies kunt verwijderen:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Het uitzetten van cookies van specifieke partijen kan via www.youronlinechoices.com. Door alle
cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van deze website werken.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze
contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen uzelf adequaat te
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u
een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw
browser.

Contact opnemen? U kunt ons bereiken op info@solved.nl.

