
Cookieverklaring

www.slimmermetjeenergie.nl maakt gebruik van cookies. In deze cookie policy leggen we uit wat
cookies zijn, hoe we ze gebruiken en hoe u uw cookie-instellingen kunt aanpassen.

1. Wat zijn cookies en waarom gebruiken we ze?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of
Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele
telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook
cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de input van bezoekers
kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van
een zogenaamde cookiebanner. 

3. Typen cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

• Noodzakelijke cookies: zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Hiermee kunnen we
de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.  Zo kunnen
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden, zoals je inloggegevens.  Ook kunnen
wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

• Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een
cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen
bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er
gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische
doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

o Het aantal unieke bezoekers
o Hoe vaak gebruikers de site bezoeken
o Welke pagina’s gebruikers bekijken
o Hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
o Bij welke pagina bezoekers de site verlaten



• Voorkeurscookies: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden
die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur,
je gebruikersnaam of de regio waar je woont.

• Tracking cookies: worden door een externe partij geplaatst. Deze cookies kunnen jouw
surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden
opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

De website van Slimmer met je Energie maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn
weergegeven in onderstaande tabel.

In totaal zijn er op slimmermetjeenergie.nl 25 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies
kunnen bij een bezoek aan de website van Slimmer met je Energie op de harde schijf van de
bezoeker worden geplaatst:

Naam Type(s) Cookies Bewaartermijn
Bing Analytisch, tracking SRM_B 1 jaar
Bing gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de
gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden
gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.
Clarity Tracking _clck

_clsk
ANONCHK
CLID
MUID
SM

1 jaar
23 uur
Einde sessie
1 jaar
1 jaar
Einde sessie

Deze cookies worden geplaatst door Clarity. Er wordt informatie verzameld over hoe de
websitebezoeker de website gebruikt. Zo kan er gecheckt worden waar de bezoeker precies op
klikt, zodat de website naar aanleiding van deze informatie geoptimaliseerd kan worden.
Google Tracking __Secure-3PAPISID

__Secure-3PSID
__Secure-APISID
__Secure-HSID
__Secure-SSID
1P_JAR
APISID
HSID
NID
SAPISID
SID
sid

Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie

Deze cookies worden geplaatst door Google. Zo worden onder andere voorkeuren per bezoeker
opgeslagen. Lees hier op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt.
Hubspot Tracking __hssc

__hssrc
Einde sessie
Einde sessie

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl


__hstc
hubspotutk

6 maanden
6 maanden

De _hstc cookie van Hubspot is de belangrijkste cookie voor het volgen van bezoekers. Het bevat
het domein, user tracking tokenk, de eerste tijdstempel (eerste bezoek), de laatste tijdstempel
(laatste bezoek), de huidige tijdstempel (dit bezoek) en het sessienummer (stappen voor elke
volgende sessie).

Deze cookie houdt de sessies bij. Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer
en de tijdstempels in de __hstc cookie moet verhogen. Wanneer HubSpot de sessiecookie wijzigt,
wordt de cookie _hssrc ingesteld om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft
gestart.

Cookie hubspotuk wordt gebruikt om de identiteit van een bezoeker bij te houden. Deze cookie
wordt aan HubSpot doorgegeven bij het indienen van het formulier en gebruikt bij het
ontdubbelen van contacten.
Hubspot (functional) Functioneel __cf_bm Einde sessie
Site Cookies Functioneel PHPSESSID Einde sessie
Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website
makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die
worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

4. Google Analytics

A. Google

• Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij jou bekende bedrijf
Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om
te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor
ons inzichtelijke rapportages.

• Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Slimmer met je
Energie heeft hier geen invloed op.

• Je kunt hier lezen op welke manier Google jouw persoonsgegevens gebruikt en voor welke
doeleinden deze worden ingezet.

B. Privacy-instellingen

• Door middel van deze cookieverklaring informeren wij jou over het gebruik van dit type
cookie.

• Slimmer met je Energie heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
• De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar jouw

IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat jouw locatie wel herleidbaar blijft.
• Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige

producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

https://policies.google.com/technologies/partner-sites


4. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens.
Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via
info@slimmermetjeenergie.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een
cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in
de instellingen van je browser.

5. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies ten allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook
kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt
geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor
deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat
gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website
advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via youronlinechoices.com.

Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze
website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat
je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook
niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer
toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie
van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je
browser te gaan.

• Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgesla
gen

• Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
• Safari op smartphone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
• Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

https://www.youronlinechoices.eu/
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac


De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende
ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig
door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op
slimmermetjeenergie.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content).
Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij
hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan
wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet
kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@slimmermetjeenergie.nl. Je kan ook
rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de
reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd
hebben.

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website
aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de
laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met
info@slimmermetjeenergie.nl.

Deze cookieverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer
(https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Deze privacyverklaring is van 4 januari 2023.

https://www.rocketlawyer.com/nl/nl
https://www.rocketlawyer.com/nl/nl


● Bing

Bing gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de

gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website

worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.

● Clarity

Deze cookies worden geplaatst door Clarity. Er wordt informatie verzameld over hoe de

websitebezoeker de website gebruikt. Zo kan er gecheckt worden waar de bezoeker precies

op klikt, zodat de website naar aanleiding van deze informatie geoptimaliseerd kan worden.

● Google

Deze cookies worden geplaatst door Google. Zo worden onder andere voorkeuren per

bezoeker opgeslagen. Lees hier op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt.

● Hubspot

De cookies van HubSpot worden geplaatst voor het volgen van bezoekers, hierbij wordt hun

online gedrag gemeten en geanalyseerd. Op deze manier kan de browse-ervaring van de

websitebezoeker worden verbeterd en kan worden gecheckt of de bezoeker al eerder de

website heeft bezocht. De HubSpot cookies worden ook gebruikt op het moment dat er een

invulformulier wordt ingediend, ze zorgen voor ontdubbeling van de contacten.



This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to
analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social
media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that
you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Deny – customize – allow all

Customize

Noodzakelijk

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page
navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function
properly without these cookies.

Voorkeuren

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the
website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites
by collecting and reporting information anonymously.

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display
ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for
publishers and third party advertisers.

Unclassified

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with
the providers of individual cookies.



Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en
voor persoonlijke advertentiedoeleinden. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze
kunt beheren door op "Voorkeuren" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies,
klikt u op "Alle cookies toestaan".
Lees hier onze cookieverklaringLees hier onze privacyverklaring

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de

browser van de computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig om de website goed te kunnen laten functioneren

Hubspot (functional)
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de
website, om geldige rapporten te kunnen maken over het gebruik van hun website.
Site Cookies
Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker
is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op
formulieren en het opslaan van voorkeuren.

Analytische cookies (anoniem)
Deze cookies helpen om het gebruik van deze website te analyseren, maar verzamelen geen

persoonsgegevens.
Google Analytics (anon.)
Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. Hiermee wordt gemeten hoeveel gebruikers de
website bezoeken, en hoe ze de website gebruiken. Uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor u als bezoeker
anoniem blijft.
SalesFeed
Deze cookies worden door SalesFeed geplaatst. Ze geven een sessie-ID mee aan het bezoek, zodat ze
inzicht hebben in welke pagina's er op de website worden bezocht. SalesFeed houdt zich niet bezig met het
herkennen van consumenten, maar alleen met bedrijven.

Tracking cookies
Deze cookies volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van een

websitebezoeker op te bouwen.
Alle cookies toestaan

Addthis
Deze cookies worden gebruikt door AddThis. Ze hebben tot doel om de bezoeker, ook op andere websites,
te herkennen voor advertentiedoeleinden via de deelknop voor sociale media. Door middel van tracking
kunnen gepersonaliseerde advertenties worden aangeboden. Daarnaast kan het gedrag van de bezoeker bij
de gepersonaliseerde advertentie worden onderzocht.

Bing
Bing gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of
het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een
beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.

Clarity

https://www.cookiecode.nl/cookieverklaring
https://cdn.cookiecode.nl/privacy/cookiecode.nl/nl/pdf


Deze cookies worden geplaatst door Clarity. Er wordt informatie verzameld over hoe de websitebezoeker
de website gebruikt. Zo kan er gecheckt worden waar de bezoeker precies op klikt, zodat de website naar
aanleiding van deze informatie geoptimaliseerd kan worden.

Google
Deze cookies worden geplaatst door Google. Zo worden onder andere voorkeuren per bezoeker opgeslagen.
Ook worden deze cookies gebruikt voor persoonlijke advertentiedoeleinden. Lees hier op welke manier
Google uw persoonsgegevens gebruikt.

Hubspot
De cookies van HubSpot worden geplaatst voor het volgen van bezoekers, hierbij wordt hun online gedrag
gemeten en geanalyseerd. Op deze manier kan de browse-ervaring van de websitebezoeker worden
verbeterd en kan worden gecheckt of de bezoeker al eerder de website heeft bezocht. De HubSpot cookies
worden ook gebruikt op het moment dat er een invulformulier wordt ingediend, ze zorgen voor
ontdubbeling van de contacten.

Realtime bidding
Worden geplaatst door een advertentie platform. De geplaatste cookies wijzigen voortdurend en kunnen
persoonsgegevens bevatten. Bepaalde vlakken op de website worden gereserveerd voor het tonen van
advertenties. Het RTB-platform houdt een volledig geautomatiseerde veiling voor de advertentievlakken.
Bij Real Time Bidding bieden adverteerders tegen elkaar op om uiteindelijk de mogelijkheid te krijgen een
advertentie aan te bieden aan een specifieke websitebezoeker. De hoogte van het bod wordt gebaseerd op
de eigenschappen die aan de websitebezoeker (kunnen) worden toegedicht. De advertentie van de
winnende koper wordt binnen 100 milliseconden weergegeven op de site.


