
 

Cookiebeleid 

Vavendel  
Vavendel maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals 

JavaScript op haar website.  

Omdat ik jouw privacy wil waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van 

je bezoek(en), vind ik het belangrijk dat je weet hoe en waarom ik 

cookies gebruik. Hieronder probeer ik je zoveel mogelijk informatie te 

verschaffen over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies 

door Vavendel.  

 

Wie is verantwoordelijk?  

Vavendel, gevestigd aan De Weertjes 1101in Wijchen, is de 

verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in 

dit cookiebeleid.  

 

Wat zijn cookies?  

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of 

mobiele apparaat opslaat wanneer je mijn website gebruikt.  

  
Wat zijn de overige technieken?  
JavaScript is een standaard internettechnieken die er samen met 
cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen 
(JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan 
(cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons).  
Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande 

websites.   

 

Cookies van derden  



Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het 
gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en 
cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.  

 

Welke cookies gebruikt Vavendel? In het kort:  
 

Functionele cookies of noodzakelijke cookies  
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. 

Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het formulier om een offerte 

aan te vragen.  

 
Analytische cookies  
Vavendel gebruikt analytische cookies om het bezoek van de website te 
onderzoeken. Deze statistieken geven bijv. inzicht in hoe vaak de 
website worden bezocht.  
 
Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:  
Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;  
Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, 
Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en 
welk apparaat je gebruikt;  
Vanaf welke pagina je mijn website bent gekomen;  
Wanneer en hoe lang je mijn website bezoekt;  
Welke pagina’s je bezoekt op mijn website.  
Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:  

Het bijhouden van het aantal bezoekers van mijn website;  

Het meten van de tijdsduur per bezoek;  

Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende 

pagina’s van mijn website bezoekt.  

Browserinstellingen  

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, 

pas dan je browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing 

voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook 

dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van 

derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. 

Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser, apparaat en 

computer die je gebruikt moet aanpassen. Wij willen je erop attenderen 



dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen 

garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele 

functies van de website verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs 

helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van 

cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De 

advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en 

worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt 

per browser.  

 

Klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van 
je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je 
browser.  
 

Chrome  

Firefox 

 Internet Explorer  

Safari  
 

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via 

www.youronlinechoices.com. 

  

Cookies verwijderen  

Cookies verwijderen in Chrome:  
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > 
‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat 
‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt 
staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier 
‘Alles’.  
 
Cookies verwijderen in Firefox:  
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > 
‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun 
je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/products/windows?os=windows-10
https://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/
https://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/
http://www.youronlinechoices.com/


Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op 
‘Alles’.  
 
Cookies verwijderen in Safari:  
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin 
het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle 
Websitegegevens’.  
 
Cookies verwijderen in Internet Explorer:  
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het 
menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kun je 
aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en 
website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.  

 

Het Privacybeleid van Vavendel  

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens 
verwerkt zoals je hierboven hebt kunnen lezen. In mijn privacybeleid vind 
je meer informatie over hoe Vavendel met jouw gegevens omgaat.  
Dit cookiebeleid is laatst gewijzigd op 22 mei 2018.  
 
 

Bedrijfsgegevens 

Kamer van Koophandel: 54674085 
BTW: NL 168793350 
Op alle offertes en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van 
toepassing. Download een exemplaar van de Algemene Voorwaarden.  
 
Contact gegevens 
06 57280863 
info@vavendel.nl  

 

https://www.vavendel.nl/resources/algemene-voorwaarden-vavendel.pdf
mailto:info@vavendel.nl

