
 

Cookieverklaring 
 

 

Cookieverklaring 

InterRigby maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine 

tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers 

efficiënter te maken. InterRigby mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt 

noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij 

raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van 

de website hebben een check in mogelijkheid. 

 

De cookies die InterRigby gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar 

behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming 

gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen 

zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook 

cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow). 

 

Op de website van InterRigby worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij 

houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van 

geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Dit heeft tot gevolg dat InterRigby informatie niet 

kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via 

drigbers@interrigby.nl 

 

Gebruik Social Media  

InterRigby maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden 

geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google 

Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Instagram). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven 

(derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de 

Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-

adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data 

en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst InterRigby u naar de privacy- en cookieverklaringen 

van deze partijen. 

 

Browserinstellingen 

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw 

browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u 

toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder 

goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies 

van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser 

aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen. 

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website 

zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw 

persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze 

websites gebruik te maken.  

 


