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Cookie verklaring Breman
Deze cookie verklaring is van toepassing op de websites van Breman. Onder Breman
wordt verstaan alle Nederlandse Breman vennootschappen die onder Breman Topholding
BV ressorteren. Het doel van deze verklaring is om u te informeren over het gebruik van
cookies op de website. Deze verklaring dient samen met ons privacy statement te
worden gelezen.
Op het moment dat u onze website bezoekt, verzamelen wij, met behulp van cookies,
bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze. We kunnen ook andere technologieën
gebruiken, zoals browseranalysetools, tracking pixels en serverlogs voor soortgelijke
doeleinden als beschreven in dit beleid. We gebruiken deze tools om te bepalen of
pagina’s zijn geopend en of er op koppelingen is geklikt.

1.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer (of op andere apparaten met
internettoegang) worden opgeslagen op het moment dat u onze website bezoekt. Indien
een cookie noodzakelijk is voor het kunnen aanbieden van een dienst, moet er expliciet
toestemming aan u worden gevraagd of u de cookies accepteert op uw computer.
Cookies laten een website toe om uw apparaat te herkennen. Cookies kunnen
verschillende doelen hebben: zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren
van de gebruiker door bijvoorbeeld taalvoorkeuren, wachtwoorden en inloggegevens te
onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud aan te passen, enzovoorts.

2.

Waar gebruiken we cookies voor en welke cookies worden gebruikt?

We gebruiken cookies om verschillende redenen:
•
•
•
•

Het
Het
Het
Het

monitoren van de technisch functioneren van de site
alloceren van prospects en (potentiële) sollicitanten
verbeteren van de site op basis van de behoefte van de bezoeker
bieden van gerichte commerciële informatie

We gebruiken de volgende cookies:
• Eerste partij cookies: zijn cookies die door ons op onze website zijn ingesteld.
• Cookies van derden: worden ingesteld door een ander domein dan dat van de
website van Breman (bijvoorbeeld Google Analytics-cookies).
• Sessie cookies: deze cookies staan de website toe om de acties tijdens een
bepaalde browser sessie te koppelen aan een gebruiker. Deze cookies worden
gewist wanneer een gebruiker de browser sluit.
• Permanente cookies: deze cookies blijven gedurende een bepaalde periode op het
apparaat van een gebruiker.
Hieronder vindt u een samenvatting van de cookies die Breman op haar website
gebruikt:
Advertentie cookies
Deze cookies maken het mogelijk om (i) advertenties te leveren die relevant voor u zijn,
(ii) om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken, (iii) helpen de
effectiviteit van een advertentiecampagne te meten.
Breman maakt gebruik van Google Adwords cookies.

Analytische en tracking cookies
Om te begrijpen op welke wijze bezoekers op onze website aankomen en inzicht te
verschaffen in het gebruik van onze website, worden deze cookies van derden gebruikt.
Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website en onze campagnes te
evalueren en te verbeteren om de gebruikerservaring te verbeteren.
Breman maakt gebruik van Hotjar cookies.
Functionele cookies
We gebruiken functionele cookies om onze website in staat te stellen om keuzes die u
maakt te onthouden en om persoonlijke functies aan te bieden. Deze cookies kunnen uw
browser activiteit niet volgen op andere websites en verzamelen geen informatie over u
die kan worden gebruikt voor advertentiedoeleinden.
Breman maakt gebruik van WordPress cookies.
Prestatie cookies
Deze cookies verzamelen informatie over uw bezoek en gebruik van onze website,
bijvoorbeeld welke pagina’s u het vaakst bezoekt en of u foutmeldingen van webpagina’s
ontvangt. Deze cookies verzamelen geen informatie die een gebruiker kan identificeren.
Alle informatie die deze cookies verzamelen is anoniem en wordt alleen gebruikt om de
werking van onze website te verbeteren.
Breman maakt gebruik van Google Analytics cookies.
Sociale media cookies
We gebruiken cookies voor het delen van sociale netwerken om u in staat te stellen onze
sociale media accounts te volgen. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen
sociale mediabedrijven cookies zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd
op dat sociale netwerk.
Breman maakt gebruik van Vimeo cookies.

3.

Cookies van derden

Sommige cookies die we gebruiken zijn afkomstig van derden, zoals Google, Hotjar en
Vimeo. Deze bedrijven gebruiken de cookies om informatie te verzamelen over uw
interactie met onze sites, zoals de pagina’s die u bezoekt, de links waarop u klikt en uw
bezoektijd aan onze website. Voor meer informatie over hoe deze bedrijven uw
informatie verzamelen en gebruiken, raadpleegt u hun privacy statement.

4.

Cookies uitschakelen of cookie instellingen aanpassen

Als u cookies wilt blokkeren, bestaande cookies wilt verwijderen of uw cookie instellingen
wilt wijzigen, kunt u dit doen via de instellingen van uw browser. Deze instellingen zijn
te vinden in het menu “opties” of “voorkeuren” van uw internetbrowser.
Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt, bepaalde delen van onze website,
sommige grafische elementen mogelijk niet toegankelijk zijn en u bepaalde applicaties
misschien niet kunt gebruiken.
Indien u verschillende apparaten gebruikt om onze website te bekijken (bijvoorbeeld,
smartphone, tablet) moet u ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt
aangepast aan uw cookie voorkeuren.

5.

Nieuwe ontwikkelingen

Onze cookie verklaring kan worden gewijzigd als gevolg van nieuwe functionaliteiten. We
raden u dan ook aan onze cookie verklaring regelmatig te controleren. Deze versie van
de cookie verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22-05-2018.

6.

Contact

Als u nog vragen of klachten heeft over onze cookie verklaring, neem dan contact met
ons op via privacy@breman.nl.

