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Cookiebeleid 

De website van ZZP AVG maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna: Cookies). Hiermee worden 

via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld om jouw voorkeuren te onthouden en om 

gebruikers te herkennen bij een volgend bezoek. Tevens stellen Cookies ZZP AVG in staat om informatie te 

verzamelen over het gebruik van de diensten van ZZP AVG, de optimalisering daarvan en overeenkomstig de wensen 

van gebruikers aan te passen.   

  

Uitschakelen Cookies   

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter opnieuw instellen 

zodat u geen cookies ontvangt. Dit kan tot het gevolg hebben dat u (gedeeltelijk) geen gebruik meer kunt maken 

van bepaalde diensten van ZZP AVG.  

  

Cookies van derden  

Er kunnen via de website van ZZP AVG ook cookies van derden worden geplaatst. In dit geval is het cookiebeleid 

van het derde bedrijf van toepassing op het gebruik van deze cookies.   

  

Functionele Cookies  

ZZP AVG maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies 

zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten functioneren. Voor het gebruik van session cookies is 

het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de 

website bezoekt een ander tijdelijk nummer. Deze functionele cookies worden na het afsluiten van uw browser 

verwijderd. Door middel van Functionele Cookies zorgt ZZP AVG er voor dat de website goed functioneert. Hierbij 

valt te denken aan bijvoorbeeld:  

  

• Mogelijkheid voor ZZP AVG om uw inloggegevens op te slaan zodat u niet opnieuw bij elk bezoek hoeft in te 

loggen;  

• Mogelijkheid om een reactie te plaatsen op berichten op de website van ZZP AVG   
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• Het opslaan van browserinstellingen zodat de website van ZZP AVG optimaal kan worden bekeken;  

  

Daarnaast maakt ZZP AVG gebruik van cookies waar u van te voren toestemming voor moet geven. Het is mogelijk 

om uw browser zo in te stellen dat op een bepaalde wijze met cookies wordt omgegaan. Zo is het mogelijk cookies 

niet te accepteren of cookies alleen te accepteren van de website die u bezoekt en niet van andere domeinen. Dit 

kan mogelijk consequenties hebben voor de gebruiksmogelijkheden of -ervaring van de website. Bij vragen over 

cookies kunt u terecht bij ZZP AVG via info@zzpavg.nl.  

  

Marketing Cookies  

Op de website van ZZP AVG worden Marketing Cookies geplaatst van ZZP AVG en van derden. De Marketing 

Cookies van ZZP AVG worden ook op websites van derden geplaatst. De informatie uit de Marketing Cookies kan 

worden gecombineerd en maken het mogelijk dat:   

  

• ZZP AVG kan bijhouden welke advertenties u heeft  bekeken;  

• ZZP AVG kan bijhouden hoe vaak u de advertentie heeft bekeken;   

• ZZP AVG kan voorkomen dat u telkens dezelfde advertentie te zien krijgt;  

• ZZP AVG aan de hand van uw online, surf, zoek- en koopgedrag relevante aanbiedingen kan doen;   

  

De volgende derde partijen plaatsen cookies op de website van ZZP AVG:  

• Nader te bepalen  

  

Analytische / Statistiek Cookies  

ZZP AVG maakt met behulp van derden gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website van ZZP 

AVG te onderzoeken en aan de hand daarvan te optimaliseren. Via dergelijke statistieken wordt bijvoorbeeld 

onderzocht hoe vaak u de website van ZZP AVG bezoekt.  

 

Voorbeelden van Analytische Cookies die door ZZP AVG worden opgeslagen zijn:  

  

• Vanaf welke pagina u op de website van ZZP AVG terecht bent gekomen;  

• Wanneer en hoe lang u de website van ZZP AVG bezoekt of gebruikt;  

• Welke functionaliteiten u op de website van ZZP AVG gebruikt;   

  

 


