Cookie Verklaring
Result Administratie en Advies, gevestigd aan de Australiëlaan 51, Maastricht-Airport, maakt
op haar website www.result.nu alias result-administratie.nl gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
gebruikerservaringen efficiënter en gemakkelijker te maken. Volgens de wet mogen wij
cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.
De noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Overige cookies
mogen wij alleen gebruiken met uw toestemming.

Cookies accepteren of verwijderen

Wilt u onze website optimaal kunnen gebruiken, dan raden wij u aan de cookies te
accepteren. U kunt deze accepteren in onze cookiemelding, die u bij uw eerste bezoek aan
onze website ziet. Klikt u nergens op, maar maakt uw wel gebruik van onze website? Ook
dan worden onze cookies geplaatst.
Mocht u de cookies niet willen accepteren, vink deze dan uit in onze cookiemelding of
verwijder onze cookies via uw browserinstellingen. Hoe u dit kunt doen, wordt in
onderstaande artikelen uitgelegd:
•
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

Welke cookies gebruiken wij?

Result Administratie en Advies maakt gebruik van:
•

Marketing cookies
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende
websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en
relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo
waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Google Analytics Remarketing
Met Google Analytics kunnen we inzien hoe u onze pagina’s gebruikt. Deze kennis
kunnen we gebruiken om de website ervaring te verbeteren en advertenties te
kunnen tonen die aansluiten bij uw voorkeuren en interesses. Dit cookie komt van
Google, kan anonieme data delen met derden en de gegevens worden maximaal 2
jaar bewaard.

Facebook
Dit cookie kan inzien in welke content op onze website u interesse heeft. Deze kennis
kunnen we gebruiken om advertenties te tonen die aansluiten bij uw voorkeuren en
interesses. Dit cookie komt van Facebook, deelt geen anonieme data met derden en
de gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.

Inzagerecht

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens.
Zie hiervoor ook ons Privacy Statement. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens
gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt
deze vinden in de instellingen van uw browser.

Disclaimer

Result Consultancy B.V. behoudt zich het recht de inhoud van deze Cookie Policy op ieder
moment te kunnen wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.
Het updaten van deze versie is hierdoor afdoende.

