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Deze website (www.facilitee.com, hierna “Website”) maakt gebruik van cookies om 

ervoor te zorgen dat de Website optimaal werkt en om de beleving en de marketing 

inhoud af te stemmen op de voorkeuren van de bezoekers. Deze cookies onthouden de 

instellingen van de browser van de bezoeker, de gegevens die in de formulieren worden 

ingevuld en meten hoe bezoekers door de Website navigeren. U kunt bij uw eerste 

bezoek aan onze Website ervoor kiezen om de cookies te accepteren of te weigeren  . U 

kunt per type cookie aangeven welke u wilt accepteren. Als u de cookies weigert, 

worden alleen de strikt noodzakelijke cookies geplaatst  . 

Hieronder hebben wij uitgelegd welke soorten cookies wij gebruiken en wat deze doen. 

Onderaan de pagina vindt u een link naar de lijst   waarin alle gebruikte cookies zijn 

opgenomen, door welke eventuele derden zij worden geplaatst. Hoewel onze 

technologieën kunnen worden bijgewerkt, geeft de volgende informatie een korte 

beschrijving van de belangrijkste technologieën die op de Website worden gebruikt. 

  

1. Targeting cookies 
Targeting cookies kunnen via onze Website worden ingesteld door onze 

reclamepartners. Deze cookies verzamelen onder andere jouw IP-adres en kunnen in 

bepaalde gevallen ook jouw naam en bedrijfsgegevens verwerken. De betreffende 

partners kunnen deze cookies gebruiken om een persona-profiel op te bouwen dat jouw 

interesses laat zien en je met relevante advertenties op andere websites benadert. Wij 

kunnen jou op basis van die gegevens ook benaderen over onze diensten. Je kunt ervoor 

kiezen om deze cookies niet te accepteren. 

  

2. Performance cookies 
Performance cookies, waaronder Google Analytics , helpen ons de performance van 

onze Website te meten en te verbeteren door het tellen van bezoeken, waardoor wij 

inzicht krijgen in welke van onze Website pagina's het meest en het minst populair zijn 

en om te zien hoe onze bezoekers door onze Website navigeren. Verder krijgen wij 

hierdoor informatie over hoe onze bezoekers ons gevonden hebben. De informatie die 

door deze cookies wordt verzameld wordt geaggregeerd waardoor je anoniem blijft. Als 

https://www.facilitee.com/


je ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, kunnen we niet zien wanneer je onze 

Website hebt bezocht en kunnen we de performance van de Website niet goed meten. 

  

3. Functionele cookies 
Functionele cookies zorgen ervoor dat de Website een verbeterde functionaliteit en 

personalisatie biedt. Deze cookies kunnen worden geplaatst door Facilitee of door 

derde partijen waarvan wij de diensten aan onze Website hebben toegevoegd. Als je 

ervoor kiest om deze cookies niet te accepteren, dan kunnen sommige van deze 

diensten niet goed functioneren. 

  

4. Strikt noodzakelijke cookies 
Zoals de naam al aangeeft, zijn deze cookies noodzakelijk voor het functioneren van de 

Website en kunnen ze niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Deze cookies zijn 

meestal alleen van toepassing als reactie op de handelingen van de bezoeker. Deze 

handelingen richten zich op diensten, zoals het instellen van privacy voorkeuren, het 

invullen van formulieren of het inloggen. Je kunt ervoor kiezen om je browser zo in te 

stellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat je een waarschuwing krijgt, maar dit 

leidt ertoe dat delen van de Website onbruikbaar worden. Deze cookies slaan geen 

persoonlijke informatie op. 

  

  

De informatie die wij verkrijgen via cookies wordt, met inbegrip van het IP-adres, 

opgeslagen op servers in de EU. Mocht toch sprake zijn van doorgifte naar landen buiten 

de EER dan zullen wij dit alleen onder de voorwaarden die de privacywetgeving 

daaraan stelt (o.a. spannen wij ons in om ons ervan te verzekeren dat er een adequaat 

niveau van bescherming bestaat en zorgen wij voor de nodige contractuele, technische 

en organisatorische waarborgen). Indien nodig vragen wij voor de doorgifte nog 

specifiek uw toestemming. Toch kan het zijn dat buitenlandse autoriteiten toegang 

eisen tot uw gegevens of dat u zich dan niet gemakkelijk kan wenden tot een rechter. 

Toestemming kan u elk moment weer intrekken. Uw voorkeur wordt dan gelijk 

aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de reeds plaatsgevonden verwerkingen. 

  

Voor meer informatie over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen 

wij naar onze Privacyverklaring . 
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