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Wat zijn Cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites 
kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen 
efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij 
cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt 
noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle 
andere soorten cookies hebben we jouw toestemming 
nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende 
soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst 
door diensten van derden die op onze pagina's worden 
weergegeven. 

Deze website maakt gebruik van cookies. We 
gebruiken cookies om content en advertenties te 
personaliseren, om functies voor social media te 
bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook 
delen we informatie over jouw gebruik van onze site 
met onze partners voor social media, adverteren en 
analyse. Deze partners kunnen deze gegevens 
combineren met andere informatie die je aan ze hebt 
verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van 
jouw gebruik van hun services. 

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het 
functioneren van de website. Daarnaast zorgen de 
functionele cookies ervoor dat de website 
gebruiksvriendelijker is voor bezoekers. Met deze 
cookies worden geen persoonsgegevens verzameld. 

Analytische cookies 

Bij het eerste bezoek aan de Motivaction website 
wordt een cookie gegenereerd. Bij alle bezoeken die 
daarna volgen, wordt gebruik gemaakt van de cookies 
voor statistische doeleinden. Hierbij kan data 
verzameld worden als het aantal unieke bezoekers, 
welke pagina’s u hebt bekeken, hoeveel tijd u op een 
bepaalde pagina hebt doorgebracht en bij welke 
pagina u de website hebt verlaten en hoe vaak 
gebruikers de website bezoeken. 
 
 
 
 
 
 

Tracking cookies 

Door middel van tracking cookies kan worden 
bijgehouden welke websites uit ons netwerk zijn 
bezocht. Het daardoor opgebouwde profiel kan 
worden gekoppeld aan naam, (IP) adres of email. 
Deze cookies dienen alleen om advertenties af te 
stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant 
mogelijk zijn. Zonder toestemming via de 
cookiebanner op de Motivaction website, worden deze 
cookies niet geplaatst. 

Social media cookies 

Op de website zijn buttons opgenomen om 
webpagina’s te kunnen delen of promoten (liken). 
Deze buttons werken door middel van codes die van 
de social media bedrijven (Facebook, LinkedIn) zelf 
afkomstig zijn. Door middel van deze code worden 
cookies geplaatst, waar Motivaction geen invloed op 
heeft. De informatie die door middel van social media 
wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk 
geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht 
naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te 
houden aan de Privacy Shield principes en zijn 
aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat 
er sprake is van een passend beschermingsniveau 
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Lees hier de privacyverklaring van Facebook, Twitter, 
LinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) 
om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen 
die zij via deze cookies verwerken. 
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Cookies blokkeren en verwijderen 

Cookies kunnen te allen tijde geblokkeerd of 
verwijderd worden via de internetbrowser. Ook is het 
mogelijk om niet alle cookies te accepteren op de 
Motivaction website. Als de cookies via de browser 
verwijderd worden, kan dit gevolgen hebben voor het 
gebruiksgemak van de website en kan het zijn dat 
functies van de website verloren gaan. Het weigeren 
van cookies betekend niet dat er geen advertenties 
meer weergegeven worden op de website. 

Er kan mogelijk gebruik worden gemaakt van content 
die op andere websites wordt gehost en wordt 
ontsloten door middel van bepaalde codes 
(bijvoorbeeld YouTube video’s). Deze codes maken 
gebruik van cookies. Motivaction heeft geen controle 
op wat deze derde partijen met cookies doen. Het kan 
voorkomen dat trackingcookies door derden 
geplaatst worden op de Motivaction website. Alle 
cookies kunnen centraal verwijderd worden via 
www.youronlinechoices.eu. Cookie instellingen 
aanpassen verschilt per website. 

Onderstaande links verwijzen naar handleidingen per 
browser om uw privacy instellingen aan te passen: 

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-
verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen  

Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?c
o=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-
nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-
internet-explorer  

Safari: 
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL  
 
 

 
 
 
 
 

Meer informatie over cookies 

www.cookierecht.nl 

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?” 

Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 

Your Online Choices: “A guide to online behavioural 
advertising” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.cookierecht.nl
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/waarvoor-dienen-cookies/
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.eu/
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Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden: Motivaction.nl 

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 15-5-2019: 

Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

Google Analytics Gebruikt om gegevens naar Google analytics te 
verzenden over het apparaat en het gedrag van de 
bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende 
apparaten en marketingkanalen. 

24 maanden HTTP Cookie 

Facebook Gebruikt door Facebook om vertoningen op pagina’s te 
registeren met de Facebook-login knop. 

2 jaar Pixel Tracker 

Google Gebruikt door Google adwords om bezoekers die zich 
naar klanten kunnen converteren opnieuw te btrekken 
op basis van het online gedrag van de bezoeker op 
verschillende websites 

1 maand Pixel Tracker 

Facebook Gebruikt door Facebook om vertoningen op pagina’s te 
registeren met de Facebook-login knop. 

2 jaar Pixel Tracker 

Google Gebruikt door google om vertoningen op pagina’s te 
registeren met de Google-login knop. 

Sessie Pixel Tracker 

LinkedIn Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor 
het volgen van het gebruik van embedded services. 

3 maanden Pixel Tracker 

Hotjar Gebruikt door Hotjar om muis klikken en scrollen op 
pagina’s te registeren.  

1 jaar HTTP Cookie 

 

http://www.motivaction.nl/

