
Cookie Policy 
 
Deze website van Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren maakt gebruik van 
cookies. 
 
Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine bestanden die op jouw computer worden opgeslagen om 
je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. 

Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere 
kenmerken op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je 
surfgedrag worden opgeslagen. 

Het gebruik van cookies is veilig. We vinden het van groot belang dat je weet welke 
cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen 
namelijk graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website 
zoveel mogelijk waarborgen. 

Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en 
voor welke doeleinden. 

Welke cookies gebruikt deze site? 

Op deze website worden volgende cookies gebruikt: 

• Functionele cookies 
Deze cookies zijn noodzakelijk om jou naar behoren te kunnen laten surfen op 
de website. Ze stellen je in staat om door de website te navigeren en de functies 
van de website te gebruiken. Functionele cookies verhogen ook de 
gebruiksvriendelijkheid van de website door jouw keuzes te herinneren (bv. 
taalvoorkeur). 

• Performance cookies 
Met performance cookies verzamelen we anonieme gegevens over het 
gebruikvan deze website. Tot deze geanonimiseerde gegevens behoren o.a. het 
aantal bezoekers, de tijd die ze doorbrengen op een webpagina, foutmeldingen 
en de wijze waarop ze op onze site terechtkomen. We gebruiken hiervoor Google 
Analytics. 

Van de verzamelde informatie worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons 
een cruciaal inzicht in het gebruik van de website en stellen ons in staat om structuur, 
navigatie en inhoud zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en 
overige rapportages zijn altijd anoniem en worden nooit herleid naar individuele 
personen. 

• Advertising cookie 
Met de cookies van derde partijen zoals Google of Facebook registreren we het 
gedrag van bezoekers op onze website na het bekijken van een advertentie op 
het netwerk van een andere partij, zoals Google, Linkedin of Facebook. 
Deze cookie zorgt ervoor dat we onze advertenties kunnen opvolgen en 
aanpassen. 



• Overige cookies 
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd 
inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden 
geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s 
zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, 
plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via 
onze website getoond worden. 

• Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die 
we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem 
rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, 
wat de reden daarvoor is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. 

Links naar andere websites 

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. 
Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen 
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door 
die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die 
je bezoekt. 

Hoe kan je jouw cookies beheren? 

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. 

Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je 
je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies 
worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle 
cookies weigert (of alleen de cookies van derde partijen). Ook kun je de 
cookies verwijderen die al zijn geplaatst. Let erop dat je de instellingen apart voor elke 
browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. 

Wees je ervan 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 bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. 

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de 
helpfunctie van je browser: 

• Cookie-instellingen Google Chrome 
• Cookie-instellingen Internet Explorer 
• Cookie-instellingen Firefox 
• Cookie-instellingen Safari 
• Cookie-instellingen Opera 

Wijzigingen 

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze 
website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen 
en de cookies altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina 
raadplegen voor de laatste versie. 


