
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Van Kranenburg Risico- en Verzekeringsadvies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een 

klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of 

smartphone. Van Kranenburg Risico- en Verzekeringsadvies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. 

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden 

worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties 

kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en 

hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij vragen:  

Van Kranenburg Risico-en Verzekeringsadvies gebruikt cookies om informatie te verzamelen om de gebruikerservaring 

te verbeteren 

Door te klikken op Accept, geeft u hier toestemming voor. U kunt kiezen voor Accepteren of voor Nee, bedankt. 

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. Zie voor een 

toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-

bedrijven. Hieronder een overzicht:  

_ga vkrisk.nl 

 Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de 

website gebruikt.       2 jaar HTTP Cookie 

_gat vkrisk.nl  

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie 

_gid vkrisk.nl  

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de 

website gebruikt.        1 dag HTTP Cookie 

 

Cookie-agreed     De cookie richtlijn zorgt dat bezoekers geinformeerd wordt of cookies gebruikt worden op 

de website. Deze cookie bewaart de bezoekers toestemming hierop (alleen website managers). 1 maand HTTP Cookie   

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je 

eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw 

persoonsgegevens door Van Kranenburg Risico- en Verzekeringsadvies en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid.  

 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, 

correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of 

bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sander@vkrisk.nl.  

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs 

met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We 

reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .  

 

Van Kranenburg Risico- en Verzekeringsadvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
mailto:sander@vkrisk.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

