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Cookieverklaring  
 

Dit is de cookieverklaring van het 'Gooisch Recherchebureau', gevestigd te Hilversum en 

ingeschreven onder KvK nummer 50394428. Deze verklaring kan tevens worden 

geraadpleegd via de website van het 'Gooisch Recherchebureau'. 

Meer informatie over de algemene gegevensverwerking vind je in onze privacyverklaring. 

 

Wat is een cookie 

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen op jouw device (computer, tablet of smartphone). Wij gebruiken noodzakelijke 

cookies en voorkeurscookies. Deze cookies maken onze livechat met jou mogelijk en 

onthouden jouw taalvoorkeur. Ook maken wij gebruik van statistische cookies en, indien je 

daar toestemming voor hebt gegeven, marketingcookies. 

 

Welke cookies  gebruiken wij 

 

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zorgen voor de goede 

werking van de website en mogen wij plaatsen zonder dat u daarvoor toestemming hoeft te 

geven.  

Wij maken ook gebruik van cookies die worden geplaatst door het Amerikaanse bedrijf 

Google, als deel van de “Analytics”dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en 

rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken om u zo een optimale 

gebruikerservaring te kunnen geven. Google kan deze informatie aan derden verschaffen 

indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens 

Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de 

verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die 

Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk 

niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 

servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Schield principles 

en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van 

Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de 

verwerking van eventuele persoonsgegevens. 
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Indien u wilt weten hoe Google met uw persoonsgegevens omgaat dan kunt u de 

privacyverklaring van Google Analytics raadplegen. 

 

Voor het maken van een gebruikersprofiel door Google Analytics kunt u zich afmelden via 

Google Analytics Opt-out Browser Add-on. 

 

Hoelang bewaren wij cookies 

 

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur. Nadat deze periode is verstreken, verwijdert 

uw browser de cookies. Ook kunt u eenmaal gegeven toestemming op elk moment 

intrekken. Dat doet u door de geplaatste cookies te verwijderen via uw browser. Ook kunt u 

voor de toekomst uw browser instellingen aanpassen.  

Verder kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze 

geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via 

de instellingen van uw browser verwijderen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen 

gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u 

gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dan dient u deze handeling zo vaak 

als nodig te herhalen.  

 

Wat als het cookiebeleid van het Gooisch Recherchebureau wijzigt? 

 

De regels rondom cookies alsook onze gebruiken kunnen voortdurend veranderen. Wij 

behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

cookieverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig. 
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