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Cookiestatement Toekomstimist 
 

 

1. Het gebruik van cookies 

Toekomstimist maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op je 

computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over je websitebezoek 

op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor 

zorgen dat je bij een volgend websitebezoek wordt herkend.  

 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van 

een zogenaamde cookiebanner.  

 

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen 

Toekomstimist gebruikt de volgende cookies: 

 

- Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het 

gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. 

 

- Analytische cookies: deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het 

eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van 

de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen 

daarmee de volgende data verzameld worden: 

- Het aantal unieke bezoeken 

- Hoe vaak gebruikers de site bezoeken 

- Welke pagina’s gebruikers bekijken 

- Hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken 

- Bij welke pagina bezoekers de site verlaten 

 

- Tracking cookies: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je 

persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-

mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op 

jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. 

 

- Social media related cookies: hiermee registreren wij social media zoals Facebook en LinkedIn welke 

artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. 

 

- Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om 

te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.  
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- Cookies voor integratie social media 

Op onze website tonen wij berichten en blogs die je via een social media button kunt delen. De 

social-media-bedrijven, zoals twitter, Facebook, Google en Youtube en Linkedin, plaatsen 

cookies, zodat ze je kunnen herkennen indien je inlogt op hun netwerk. Zij verzamelen zo 

gegevens over de pagina die je deelt. Wij verwijzen je daarom naar de privacyverklaringen van de 

desbetreffende social-media-bedrijven.  

 

- Cookies om onze advertenties op andere websites te tonen 

Wij plaatsen advertenties om onze diensten onder jouw aandacht te brengen. Om gericht 

advertenties te plaatsen maken wij gebruik van: 

- Google Adwords, 

- Google Dynamic Remarketing 

- Facebook Custom Audiences 

- Microsoft Bing Ads 

- DoubleClick van Google 

 

Wat maken deze cookies mogelijk? 

1. Houden bij welke advertentie je al heeft gezien. 

2. Houden bij hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat is geklikt op een 

advertentie. Het voorgaande is noodzakelijk om de effectiviteit van advertenties te kunnen 

analyseren 

3. Houden bij of je al bepaalde diensten van ons heeft afgenomen. Je krijgt in dat geval geen 

onnodige advertenties te zien. 

 

Ondanks dat je cookies niet accepteert, is het nog steeds mogelijk dat je online advertenties van 

ons tegenkomt. Wat de bovengenoemde organisaties doen met de opgeslagen data, is zichtbaar 

in hun privacyverklaringen. 

 

- Cookies voor websiteonderzoek 

Ook maken wij gebruik van een tool die registreert het aantal muisklikken, scrollgedrag en 

muisbewegingen van bezoekers op onze website. De tool verzamelt informatie over de door jou 

bezochte pagina’s, jouw browser en jouw type apparaat en besturingssysteem. Ook deze gegevens 

gebruiken wij om de website te verbeteren. 

 

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens 

Je hebt het rechtop inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast 

heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via 

jorg@toekomstimist.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te 

identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen 

we je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen 

van je browser.     
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5. Hoe kun je cookies blokkeren en/of verwijderen? 

Als je geen cookies geplaatst wilt hebben, kun je dat aangeven in de cookiemelding die je te zien 

krijgt bij je eerste bezoek aan onze website. Mocht je al eerder de cookies hebben geaccepteerd, 

dan krijg je die melding niet meer te zien. Je dient dan eerst onze cookies te verwijderen. 

Wat je ook kunt doen is het volgende. Blokkeer het plaatsen van cookies via je browser. Dit kun 

je doen in je browser bij instellingen.  

 

6. Wijzigingen 

Toekomstimist behoudt zich het recht voor om deze cookiestatement op ieder gewenst moment en 

voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.  

 

 

Best, februari 2020 

 


