
 

COOKIEVERKLARING  

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van Perspectief Groep bv. Deze cookieverklaring is 

van toepassing op alle websites van Perspectief, tenzij anders vermeld.  

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. De 

website van Perspectief gebruikt cookies: 

▪ Voor functionele doeleinden 

DNN is het Content managementsysteem waarin onze website is gemaakt. DNN plaatst een cookie die ervoor 

zorgt dat de website naar behoren werkt op uw computer. Zo kunt u bijvoorbeeld goed door onze website navige-

ren, kan onze website uw instellingen en/of voorkeuren onthouden en het inloggen vergemakkelijken. 

▪ Voor analytische doeleinden 

Perspectief maakt gebruik van programma’s (zoals Google Analytics) die gebruik maken van cookies. Met behulp van 

deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers onze website bezoeken en welke pagina's zij bekijken. 

Deze informatie gebruiken wij om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website in de gaten te 

houden en te verbeteren. 

Cookies verwijderen of uitschakelen 

U kunt op elk moment zelf cookies verwijderen. De wijze waarop, verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de 

help functie van uw browser.  

Cookies helemaal uitschakelen kan ook. Dit kunt u doen via de privacy instellingen van uw browser. Het kan dan wel 

zo zijn dat sommige websites dan niet meer goed werken in uw browser. Als u de cookies die uw voorkeuren ont-

houden uitschakelt, moet u uw instellingen, zoals uw wachtwoord en inlognaam, telkens opnieuw intypen. 

Goed om te weten: het verwijderen of uitschakelen van cookies geldt alleen voor de computer én browser waarop 

u deze handeling uitvoert. Maakt u gebruik van meerdere computers en/of browsers, dan dient u de handeling(en) zo 

vaak als nodig te herhalen. 

MaiLeads 

Wanneer u uw naam en e-mailadres invult op onze website in ruil voor een handboek, worden deze gegevens opge-

slagen in MaiLeads. Vanuit MaiLeads worden enkele e-mails naar de contactpersoon gestuurd. Wij kunnen zien of 

deze mails geopend worden. Onze commerciële collega kan vervolgens contact met u opnemen. 

Privacyreglement 

Wij hanteren een strikt privacybeleid. Uw informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en 

beveiligd. Meer hierover leest u in ons privacyreglement. 

Wijziging van deze Verklaring 

Perspectief Groep bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring.  
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