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Dit is het Cookiebeleid voor improov (Hinged BV), toegankelijk via    



Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiele apparaat 
opslaat wanneer u de site bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om uw ervaring te 
verbeteren. Op deze pagina wordt beschreven welke informatie ze verzamelen, hoe we die 
gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. Wij geven ook aan hoe u 
kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan de functionaliteit van 
bepaalde onderdelen van de site aantasten of 'breken'

 First party cookies zijn cookies die worden geplaatst door de website die u bezoekt. 
Alleen die website kan ze lezen. Daarnaast kan een website gebruik maken van 
externe diensten, die ook hun eigen cookies plaatsen, de zogeheten third-party 
cookies

 Permanente cookies zijn cookies die op uw computer worden opgeslagen en die niet 
automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit, in tegenstelling tot een 
sessiecookie, die wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.



Bij elk bezoek aan de website van improov (Hinged BV) wordt u gevraagd of u cookies wilt 
accepteren of weigeren.

Het doel hiervan is om de site in staat te stellen uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, 
etc.) voor een bepaalde periode te onthouden. Op die manier hoeft u ze niet opnieuw in te 
voeren wanneer u tijdens hetzelfde bezoek op de site surft.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om geanonimiseerde statistieken op te stellen over 
de surfervaring op onze sites.



Kortom, cookies helpen ons te zien hoe u onze website gebruikt en hoe we het beter en 
klantvriendelijker kunnen maken. Het moet gezegd worden: we gebruiken ze ook voor 
marketingdoeleinden.



De primaire improov (Hinged BV) site,  maakt gebruik van cookies op 
verschillende plaatsen, en we hebben ze hieronder opgesomd met meer details over 
waarom we ze gebruiken. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden 
geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden, maar sommige 
websitefuncties of -diensten kunnen niet naar behoren functioneren zonder cookies.



We hebben hieronder ook pixels en tracking scripts opgesomd die op onze website 
worden gebruikt; deze worden niet in uw browser opgeslagen, maar vervullen een 
gelijkaardig doel door ons te helpen begrijpen hoe u onze website gebruikt en geen van 
deze kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.




https://www.improov.io/

improov.io

Wat zijn cookies?


Hoe worden cookies gebruikt?
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Welke cookies worden gebruikt?

We maken gebruik van volgende cookies

 Functionele cookies: hiermee laten we de website beter functioneren en zorgen we 
voor een gebruiksvriendelijke website.

 Geanonimiseerde analytische cookies: deze cookies zorgen ervoor dat elke keer je een 
website bezoekt, er een anonieme cookie wordt aangemaakt.  Deze cookies houden 
rekening met vorige website bezoeken, en worden enkel gegenereerd bij het eerste 
websitebezoek. Bij volgende bezoeken wordt er steeds gebruik gemaakt van dezelfde, 
initieel aangemaakte, cookie. Deze cookie wordt enkel gebruikt voor statische 
doeleinden, zoals volgende, maar niet beperkte, lijst:

 Aantal unieke bezoeker
 Aantal keren dat men de website bezoekt
 Welke pagina’s een gebruiker bekijkt
 Hoelang men specifieke pagina’s bekijk
 Via welke pagina de bezoeker de website verlaat 


Dit gebeurt via Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen 
als Google hier wettelijk tot wordt verplicht. De informatie die Google van websites 
krijgt voor zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van iemand wordt niet 
meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten

 Analytische cookies: deze cookies zorgen ervoor dat elke keer je een website bezoekt, 
er een anonieme cookie wordt aangemaakt.  Deze cookies houden rekening met vorige 
website bezoeken, en worden enkel gegenereerd bij het eerste websitebezoek. Bij 
volgende bezoeken wordt er steeds gebruik gemaakt van dezelfde, initieel 
aangemaakte, cookie. Deze cookie wordt enkel gebruikt voor statische doeleinden, 
zoals volgende, maar niet beperkte, lijst:

 Welke pagina’s een gebruiker bekijkt
 Hoelang men specifieke pagina’s bekijk
 Via welke pagina de bezoeker de website verlaat 


Dit gebeurt via Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen 
als Google hier wettelijk tot wordt verplicht. De informatie die Google van websites 
krijgt voor zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van iemand wordt niet 
meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten

 Tracking cookies: deze cookies leggen het surfgedrag vast van de gebruiker en tracken 
het bezoek. Op die manier kunnen adverteerders aan de hand van het surfgedrag van 
de bezoeker gepersonaliseerde online advertenties laten zien. Het opgebouwde profiel 
van de bezoeker is niet gekoppeld aan diegene zijn/haar naam, adres, e-mailadres en 
dergelijke. Deze informatie dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, 
zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor jou. De informatie die uit de cookies gehaald 
wordt, zal niet gebruikt worden om gerichte aanbiedingen te doen of om iemand op 
andere site passende advertentie te laten zien. Alle verzamelde informatie over de 
bezoekers, wordt ook bij tracking cookies zo veel mogelijk geanonimiseerd.
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Hoe kunt u cookies beheren?


Meer informatie over onze cookies 


Cookies van uw apparaat verwijdere
 U kunt alle cookies die al op uw apparaat staan verwijderen door de 

browsegeschiedenis van uw browser te wissen. Hierdoor worden alle cookies 
verwijderd van alle websites die u hebt bezocht.

 Houd er wel rekening mee dat u ook bepaalde opgeslagen informatie kunt verliezen 
(bijv. opgeslagen inloggegevens, sitevoorkeuren).



Beheer van site-specifieke cookie
 Voor meer gedetailleerde controle over site-specifieke cookies, controleert u de 

privacy- en cookie-instellingen in de browser van uw voorkeur. 



Cookies blokkere
 U kunt de meeste moderne browsers zo instellen dat er geen cookies op uw apparaat 

worden geplaatst, maar het kan zijn dat u dan sommige voorkeuren handmatig moet 
aanpassen elke keer dat u een site/pagina bezoekt. En het is mogelijk dat sommige 
diensten en functionaliteiten helemaal niet goed werken (bijv. inloggen op profielen).



Hopelijk heeft dit een en ander voor u verduidelijkt en zoals eerder vermeld, als er iets is 
waarvan u niet zeker weet of u het nodig hebt of niet, is het meestal veiliger om cookies 
ingeschakeld te laten voor het geval er een wisselwerking is met een van de functies die u 
op onze site gebruikt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op 

. 



Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact met ons 
opnemen via deze link:  of stuur ons een bericht op 

. 


https://
allaboutcookies.org/

www.improov.io/contact
privacy@improov.io


