
Cookies Statement Zuijdher. 

Cookies  

Deze website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser 

worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken deze informatie om te onthouden hoe je deze 

website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te 

bieden met betrekking tot de website-activiteiten en het internetgebruik. Op basis van de cookies 

tonen wij je bijvoorbeeld eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Bij het bezoeken 

van de website van Zuijdher wordt jou gevraagd of je de cookies wilt inschakelen. Klik op “Cookies 

toestaan” om cookies in te schakelen. De Zuijdher website maakt gebruik van de volgende type 

cookies:  

Functionele cookies  

Functionele cookies zijn nodig om de Zuijdher website goed te laten functioneren. Deze cookies 

onthouden bijvoorbeeld jouw taalinstelling zodat je deze niet na elk bezoek opnieuw hoeft in te 

stellen.  

Analytische cookies  

Meten is weten. Analytische cookies helpen ons de website te verbeteren. Dankzij het gebruik van 

analytische cookies kan Zuijdher haar website verder optimaliseren en beter laten aansluiten op de 

wensen van bezoekers.  Zuijdher gebruikt de volgende analytische cookies:  

Google Analytics cookie:  

Met deze cookie houden we bij hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-

advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Het doel is om deze informatie te gebruiken bij 

het optimaliseren van onze dienstverlening en onze website. Het gaat hierbij om cijfermatige 

gegevens en totalen waarbij de identiteit van de bezoeker niet van belang is. De aldus verkregen 

informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en 

door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor 

meer informatie.  

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om zo 

rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over 

de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 

namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.  

Hotjar cookie:  

Met deze cookie kunnen wij specifieke pagina’s meten op scroll-, kijk- en klikgedrag om zo bepaalde 

pagina’s te verbeteren. Ook kunnen we met deze cookie op specifieke pagina’s formulieren tonen 

zoals polls. Lees hier het privacy beleid van privacy beleid Hotjar.  

Tracking (Marketing) cookies  

Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op je computer. Deze cookies gebruiken wij 

voor marketingdoeleinden, zoals het bijhouden van welke pagina’s je bezoekt om zo een profiel op te 

bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres of 

dergelijke persoonlijke informatie, maar alleen om advertenties af te stemmen op je profiel zodat 

deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Wij gebruiken hiervoor de volgende cookies:  

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.hotjar.com/privacy


Google Analytics Remarketing  

Met Google Analytics meten we hoe je de website van Zuijdher gebruikt. Deze kennis gebruiken we 

om je te helpen bij het tonen van de juiste vacatures of andere diensten van Zuijdher. Zonder deze 

cookie mis je persoonlijke aanbevelingen op onze website, websites van derden, in onze nieuwsbrief 

en e-mails.  

Social Media  

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale 

netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt 

aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.  

Facebook  

Deze cookie ziet welke (vacature)pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen 

op Facebook.  

 


