Cookies
Op de website gebruiken we cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van
een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC,
tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Van
Santen Verzekeringen gebruikt de cookies om:
 Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren

(analytische cookies).
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat
het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
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Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe
onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te
kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze
campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen
wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in
de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst
gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de
omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet
toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google
Google

diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien

Analytics

Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen
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invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden
in de Privacy Policy van Google.
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In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u
ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let
op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.
Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde
periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er
ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is
verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

