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Zorgonderneming De Drie Trap gebruikt cookies 
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij cookies om de website te 
verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en bezoekersstatistieken te analyseren. We 
gebruiken JavaScripts, webbakens en (tracking) cookies. Sommige (tracking) cookies 
verzamelen mogelijk ook gegevens buiten deze website. Wat zijn cookies? 

Cookies 

Gebruik van Analytische cookies 

De Website maakt gebruik van Analytische cookies, een webanalyse-service die 
wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van 
“cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de Website te 
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Analytische cookies hebben 
nauwelijks gevolgen voor de privacy. 

Er zijn 3 soorten cookies: 

• Noodzakelijke cookies 

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed 
functioneren van de website. Een voorbeeld is de 
voorkeur die iemand aangeeft over het wel of 
niet accepteren van cookies. Deze cookies 
worden niet gedeeld met derden. 

• Analytische cookies 

Deze worden gebruikt om de website en 
bijbehorende statistieken te analyseren waardoor 
wij de site kunnen optimaliseren. Wij gebruiken 
hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. 
Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de 
informatie namens Google verwerken. Wij 
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google 
niet toegestaan de verkregen informatie te delen. 

• Social Media Plugins 

Dit zijn cookies die door derde partijen worden 
geplaatst, in ons geval door Twitter, en LinkedIn. 
Deze cookies maken het mogelijk berichten 
direct te delen op deze sociale media. Wij 
hebben geen invloed op hoe Twitter en LinkedIn 
omgaan met de verkregen informatie. Voor meer 



informatie verwijzen wij naar de privacy 
statements van Twitter en LinkedIn. 

Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is 
onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden. 
 


	Zorgonderneming De Drie Trap gebruikt cookies
	Gebruik van Analytische cookies
	 Noodzakelijke cookies
	 Analytische cookies
	 Social Media Plugins


