
Cookieverklaring 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s 
van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende 
derde partijen teruggestuurd worden. 
  

FastFlex en cookies 
Hieronder vind u het overzicht van de cookies die FastFlex gebruikt. 
  
Noodzakelijke en functionele cookies 
Noodzakelijke cookies zijn puur voor de technische functionaliteiten. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de 
website naar behoren werkt en onthoudt voorkeursinstellingen van de gebruiker. Functionele cookies hebben tot 
doel een door u als gebruiker gevraagde dienst te leveren. Denk hierbij aan het onthouden van uw 
inloggegevens, het onthouden van uw taalvoorkeur, of zoekcriteria die u hebt ingevoerd. 
 
  
Google 
Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics” en Youtube dienst. Wij 
gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en 
om video’s te integreren op onze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen 
invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij hebben Google toegestaan de verkregen 
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees de privacyverklaring van Google (welke 
regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht 
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe 
Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. 
Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens. 
  
Facebook, Twitter en LinkedIn 
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op 
sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van 
Facebook, Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Leest u 
de privacyverklaring van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw 
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 
  
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot ons cookiebeleid, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen 
met ons via 088 327 84 00. 
 

Starred.com en Ratecard.io 
Wij maken gebruik van de tooling 'Starred' en Ratecard.io, wij meten hiermee de klanttevredenheid. De feedback 

die wij ontvangen middels 'Starred' en Ratecard.io is voor ons van grote waarden. Wij zijn namelijk continu bezig 

met het optimaliseren van onze dienstverlening.   

 

Het invullen van 'Starred' is echter niet anoniem. Wij hebben hier bewust voor gekozen zodat wij in de toekomst 

aan kunnen geven hoe we met uw feedback aan de gang zijn gegaan. Via Ratecard.io kunt u zowel anoniem als 

persoonlijk feedback geven. Uiteraard is uw feedback alleen voor intern gebruik. Mocht u vragen hebben dan kunt 

u altijd telefonisch contact opnemen met ons via 088 327 84 00. 

 


