
Xpert Ambtenarenrecht cookieverklaring 
 
Uitleg over de gebruikte cookies op deze website 
 
Inleiding 
 
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo 
interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn 
cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door 
websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de 
website die u bezoekt. 
 
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of 
een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt 
voor e-mail en telemarketing acties. 
 
Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke 
doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de 
gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder 
leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke 
doeleinden. 
 
Deze cookieverklaring is van toepassing op xperthrflex.nl en tot stand gekomen in samenwerking met 
branchepartijen en besproken met toezichthouder OPTA. De uitleg over cookies op de website(s) van 
de branchepartijen is zoveel mogelijk hetzelfde. De teksten zijn echter uiteraard aangepast aan het 
daadwerkelijke gebruik van cookies en daardoor zal niet op iedere website precies dezelfde tekst te 
vinden zijn. 
 
Statistieken 
Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten 
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, 
proberen wij continu te meten, met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers 
er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. 
 
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons 
inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd 
doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo 
gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij 
niet naar personen. 
 
Websites gebruiken deze cookies o.a. voor: 
 

 het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s 
 het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s 
 Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze 

website bezoekt 
 het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven 
 het optimaliseren van de website 

 
Zie hieronder voor een lijst met cookies die wij gebruiken om statistieken te verzamelen, welke 
gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt. 



 
Naam Geplaatst door Waarvoor gebruikt Levensduur  
_dc_gtm_UA-76607636-4 .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken 2 Jaar 

_ga .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken 2 Jaar 

_gat_UA-76607636-4 .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken 2 Jaar 

_gid .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken Sessie 

aatcw .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken Sessie 

nr .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken N/A 

pr68 .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken N/A 

s_cm .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken N/A 

s_direct .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken Sessie 

s_ev45 .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken Sessie 

s_invisit .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken Sessie 

s_nr .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken 1 Maand 

s_sq .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken N/A 

s_vnum .xpertambtenarenrecht.nl Meten van statistieken 2 Jaar 

 
 
Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, 
verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de 
links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. XpertHR.nl heeft daar geen 
invloed op. 
 
Functioneel 
Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert 
Onze websites gebruiken functionele cookies voor: 
 

 het onthouden van producten die u aan uw boodschappenmandje toevoegt tijdens het 
online winkelen 

 het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen 
of bestellen, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen 

 het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er 
een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online 
bestelling 

 het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen 
zoekresultaten, etc. 

 het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste 
buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm 

 het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te 
kunnen weergeven 

 het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal 
opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren 

 het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft 
 het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer 

opnieuw hoeft in te voeren 
 het mogelijk maken om te reageren op onze website 

 
Zie hieronder voor een lijst met de cookies die wij gebruiken, welke gegevens ze verzamelen en hoe 
lang ze worden gebruikt. 
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s_cc .xpertambtenarenrecht.nl Onthouden voorkeursinstellingen N/A 

 
 
Slotopmerkingen 
Wij zullen deze verklaringen 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 die 
opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze 
webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem 
dan contact op met service@reedbusiness.com.  
 
 


