Cookiebeleid
C’avante B.V. gebruikt cookies om haar website www.cavante.nl te verbeteren. Bij het bezoeken van
deze website kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies
bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals uw naam of e-mailadres. We willen uw privacy
waarborgen en tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid deze website verbeteren. Hieronder leest u
wat cookies zijn en welke cookies we gebruiken.
WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes. Bij het bezoeken van een website, worden deze in de map
Tijdelijke Internetbestanden op uw computer opgeslagen. Uw browser controleert bij het bezoeken
van websites of deze bestanden er staan en wat uw gewenste instellingen zijn. Een website kan
daardoor uw voorkeuren toepassen op de website.
Cookies geven ons inzicht in hoe u onze website gebruikt. Zo kunnen we pagina’s verbeteren zodat ze
voor u relevanter worden en u beter kunt vinden wat u zoekt. Cookies worden ook voor onze
marketingdoeleinden gebruikt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer.
FUNCTIONELE COOKIES
Onze website gebruikt cookies die ervoor zorgen dat de site naar behoren functioneert. Zo wordt de
ingevulde informatie van het contactformulier onthouden.
WEBSITEGEBRUIK COOKIES
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers,
worden cookies gebruikt. Deze meten hoeveel mensen de pagina’s bezoeken. Zo zien we welke
informatie belangrijk voor je is en kunnen we deze verbeteren. Hiervoor gebruiken we cookies van
Google Analytics. Wij gebruiken cookies voor:
•
•
•
•

Het bijhouden van het aantal bezoekers op pagina’s van onze website;
Het bijhouden van de tijdsduur die bezoekers doorbrengen op onze website;
Het bepalen van de volgorde waarin bezoekers pagina’s van onze website bezoeken;
Het verbeteren van de website.

SOCIAL MEDIA COOKIES
De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u delen via social media. Voor de
functionaliteit van de deeloptie worden cookies geplaatst door Facebook, Twitter, LinkedIn en
Google.
OVERIGE EN ONVOORZIENE COOKIES
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in
de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als
onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten,

plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website
getoond worden.
Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet
genoemd hebben, laat het ons dan weten. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de
betreffende partij om te vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de
levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy waarborgen.
Voor alle cookies die andere partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen,
verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. C’avante
B.V. heeft daar geen invloed op.

