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Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer
wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij
je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je
herkennen.

Waarom gebruiken wij cookies?
Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan
bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de
website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze
cookies kan je en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen)
niet worden bewaard.
Google Analytics
Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we
gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt
gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een
bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de
gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen
doeleinden zal gebruiken.

Op alle diensten en/of producten die Krachtrijk levert zijn algemene voorwaarden van toepassing, deze kan u terugvinden op onze website
www.krachtrijk.nl. Krachtrijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59359358.
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Hoe kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen.
Stuur dan een e-mail naar: info@krachtrijk.nl.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van
cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd
worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste
browsers geven hier uitleg over in de helpfunctie. Als je cookies blokkeert,
kan het zijn dat onze website minder goed werkt.
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