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VERIDOC – Cookies/1.1/15 januari 2020 

Cookies  
In deze verklaring legt VERIDOC ms, met KvK nummer: 74230115, uit hoe en welke cookies VERIDOC 
verzamelt en verwerkt alsmede voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. 

De website   www.Echtheidskenmerken.nl maakt gebruik van cookies onder andere om het gebruik 
van de website te helpen analyseren, en om toegankelijkheidsfouten op te sporen en te corrigeren. 
Wanneer u op of via de website Echtheidskenmerken.nl Informatie raadpleegt, verzamelen wij via 
cookies uw geanonimiseerde IP-adres en uw locatie (werelddeel, land, regio, stad). Deze informatie 
gebruiken wij voor statistische doeleinden. 

Cookies   VERIDOC maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op 
de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies 
worden gebruikt om de website van VERIDOC beter te laten functioneren en deze te monitoren. 
Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. 

Daarnaast   maakt VERIDOC gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden 
geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale 
gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt 
VERIDOC inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De 
aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
VERIDOC heeft hier geen invloed op. VERIDOC heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics 
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Derden   hebben geen toegang tot de door VERIDOC geplaatste cookies. U kunt desgewenst de 
instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft 
alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik 
maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. 

Indien   u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak 
van de website van VERIDOC 
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