
 
COOKIEVERKLARING VAN HYPERVEN 

 
Wat is een cookie?  
We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw 
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend 
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.  
 
Functionele cookies  
Met behulp van een functionele cookie kunnen wij u herkennen bij een herhaald bezoek op onze 
website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u 
toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie 
onthouden. Op deze manier hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd 
bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd 
worden via de instellingen van uw browser.  
 
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens  
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Onze 
contactgegevens vindt u op onze contactpagina. We kunnen u vragen om zich te identificeren, dit doen 
we om misbruik te voorkomen. Wanneer u inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, 
vragen wij u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de 
instellingen van uw browser.  
 
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan  
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de 
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 
 
Google Analytics Tracking cookie 
Voor statistische doeleinden maakt HyperVen gebruik van een Google-Analytics tracking cookie. 
Hierdoor kan HyperVen monitoren hoeveel bezoekers er op de website komen en welke pagina’s 
worden bezocht. Indien u niet wilt dat uw gegevens worden meegenomen in deze statistiek, kunt u de 
tracking uitschakelen op het cookie pop-up die verschijnt als u voor de eerste keer op de site komt. Als u 
deze cookie pop-up opnieuw wilt zien, verwijder dan de cookie uit uw browser historie.  
 


