
 
 

Cookie statement Bouwen met Staal 
 
Bouwen met Staal gebruikt ‘functionele’ session-cookies om haar websites optimaal 
te laten werken en het gebruiksgemak te bevorderen. Een cookie is een klein 
(tekst)bestandje dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor 
worden bijvoorbeeld bezochte pagina’s, instellingen en voorkeuren onthouden. 
Voor het gebruik van deze cookies is geen voorafgaande toestemming van de 
internetgebruiker / bezoeker van de website vereist. 
 
Het gebruik van functionele cookies is veilig. Deze cookies bevatten geen 
persoonsgegevens of andere privacygevoelige data. (Daarmee zijn ze dan ook 
onbruikbaar voor telemarketing of e-mailmarketing acties). 
 
Na het afsluiten van uw browser of bij het wissen van uw bezoek-geschiedenis in uw 
browser worden session cookies automatisch verwijderd. (Bij het starten van een 
nieuwe bezoeksessie worden nieuwe session cookies aangemaakt).  
 
U kunt het gebruik van cookies desgewenst blokkeren (of juist toestaan) via de 
daartoe geëigende functie in uw browser. 
 

 
 
In het internetprogramma Firefox, bijvoorbeeld, klikt u op het ‘i’ icoon (page info) in het 
zoekscherm, klikt op de tab ‘Toestemmingen’ en ‘Cookies Instellen’ en ‘Blokkeren’. 
 
Voor informatie over de procedure voor het stopzetten of accepteren van cookies in 
verschillende, gangbare browsers: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ 
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Google Analytics 
 
Via Google Analytics, een online-webstatistiekprogramma van Google Inc., kunnen 
wij data raadplegen over het bezoek aan onze websites, zoals aantal bezoeken per 
periode, bezoekduur, bezochte pagina’s, gebruikte platforms (bijv. Windows, Apple, 
Linux), gebruikte browser (internetprogramma), zoekmachine (bijv. Google), 
zoektermen en klikgedrag (entreepagina, klikpaden, vertrekpagina, click out). 
 
Deze data worden uitsluitend geraadpleegd voor het verbeteren van de inhoud, 
vormgeving en gebruiksvriendelijkheid van de websites. 
 
In rapportages voor uitsluitend intern gebruik worden alleen algemene (anonieme) 
data opgenomen, zoals totaal aantal bezoeken, totale bezoekduur, gemiddeld aantal 
pageviews per bezoek, etc. 
 
Cookies Google Analytics 
 
Ook Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om informatie over het bezoek 
aan de website te registreren en te bewaren voor analyse door Bouwen met Staal, 
als eigenaar/beheerder van de website. 
 
Deze analytische cookies registreren uitsluitend het surfgedrag op onze websites, 
bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt, of u deze pagina’s al eerder heeft bezocht en 
met welke browser en welk IP-adres u dat doet. 
 
Deze data zijn anoniem en niet gekoppeld aan uw naam, e-mailadres, of andere 
persoonlijke gegevens. Ook het IP-adres wordt geanonimiseerd. 
 
De verkregen, anonieme bezoeksinformatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt 
overgebracht naar en door Google opgeslagen in logfiles op servers in de Verenigde 
Staten. 
	
Google mag deze informatie uitsluitend aan derden verschaffen als zij namens 
Google deze informatie verwerken óf aan derden verschaffen als Google hiertoe 
wettelijk verplicht is. Google combineert IP-adressen niet met andere website-
bezoekdata. 
 
Om registratie van uw websitebezoek door Google Analytics te voorkomen of stop te 
zetten, kunt u via de daartoe geëigende functie in uw browser het gebruik van 
cookies blokkeren. 
 
Voor informatie over de procedure voor het stopzetten of accepteren van cookies in 
verschillende, gangbare browsers: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ 
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Social media buttons 
 
Op onze websites hebben wij buttons geplaatst voor het delen van informatie op 
onze websites. Deze buttons sturen u direct door naar een Bouwen met Staal-
startpagina (op Facebook), -profielpagina (Twitter) of algemene aanmeldpagina 
(LinkedIn). 
 
Op deze pagina’s dient u vervolgens eerst in te loggen met uw password en 
username voor volledige toegang en gebruik van de faciliteiten (bijvoorbeeld tweeten 
of replyen) van het sociale medium. 
 
De social-mediabedrijven werken met tracking cookies om, zodra u bent ingelogd, 
bezoekgegevens te registreren. Over het privacybeleid van deze bedrijven vindt u 
hieronder meer info. 
• https://www.facebook.com/policy.php 
• https://twitter.com/en/privacy 
• https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 
 
Laatst gewijzigd: 15 mei 2018. 
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