Cookie verklaring
Wij maken op onze website www.centerpointadvies.nl (hierna Centerpoint) gebruik van
zogenaamde cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw browser (van
uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies moeten het gebruik
van de website vergemakkelijken. Zo wordt u, bij een volgend bezoek aan onze website,
bijvoorbeeld automatisch ingelogd. Maar we plaatsen ook cookies om de prestaties en de
gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op onze website en op
websites van derden te verhogen door dit af te stemmen op uw interesses en voorkeuren.
Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres.
Voor zover met behulp van cookies persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt
conform de bepalingen van ons privacy statement en deze cookieverklaring.
Centerpoint maakt ook gebruik van cookies voor web statistieken. Wij gebruiken deze om
bijvoorbeeld informatie te verzamelen over hoe vaak en hoe lang bezoekers bijvoorbeeld onze
website gebruiken. Daardoor kunnen we de website nog beter op u, als bezoeker, afstemmen.
De gegevens worden altijd geanonimiseerd verzameld en worden niet voor een ander doel
gebruikt dan voor verbetering van de prestaties van onze website. De verzamelde gegevens
worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Centerpoint meet het websitebezoek met
Google Analytics. Alleen Centerpoint heeft toegang tot de verzamelde data in Google
Analytics.
Centerpoint heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten omdat Google de
verwerker is van de persoonsgegevens van u als websitebezoeker. Google zal nooit het
volledige IP-adres verwerken. Deze gegevens zijn “geanonimiseerd”. Centerpoint heeft
gecontroleerd dat de functie voor User ID’s is uitgeschakeld en Centerpoint heeft Google geen
toestemming gegeven om gegevens te delen
Als u er wel voor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie
gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.
Onze website bevat ook links en buttons met een verwijzing naar websites zoals Facebook,
Twitter en Linkedin. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u de
website van Centerpoint en zijn deze (derde) partijen verantwoordelijk voor de informatie die via
cookies wordt vastgelegd.
Bij een bezoek aan onze website gaat u er alleen mee akkoord dat Centerpoint cookies op uw
apparaat plaatst als u daarvoor uw toestemming geeft. Als u eerder cookies heeft toegestaan
en u wilt dat aanpassen doe dit dan via de cookie-instellingen.

U kunt altijd uw browsers op al uw apparaten zo instellen dat u bij een volgend bezoek aan
onze website geen cookies meer ontvangt. Als u zich afmeldt voor het gebruik van cookies, dan
moet u er wel rekening mee houden dat u geen gebruik meer kunt maken van alle
mogelijkheden en functionaliteiten van de website zoals automatisch inloggen. Ook kunnen
bepaalde onderdelen van de website niet meer zichtbaar of toegankelijk zijn.
Mocht u vragen hebben over deze cookieverklaring dan kunt u een mail sturen naar de directie
van Centerpoint via directie@centerpointadvies.nl. Deze cookieverklaring is voor het laatst
aangepast op 1 juni 2018.

