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3 Cookiebeleid 

1 Wie zijn wij?  
 
Dit cookiebeleid is opgesteld door Raetsheren van Orden Groep B.V. (hierna aangeduid als Raetsheren) en 
is van toepassing op Intermont Assuradeuren B.V. (hierna aangeduid als Intermont).   
 

2 Welke soorten cookies gebruiken wij?  
 
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele toestel worden geplaatst telkens 
wanneer u een website bezoekt. Voor de toepassing van onze privacyverklaring omvatten cookies ook 
soortgelijke technologieën zoals pixels, webbaken en social media plugins (gezamenlijk aangeduid als 
cookies). Cookies stellen websites in staat informatie over uw bezoek te 'onthouden', wat een volgend 
bezoek aan de website kan vereenvoudigen en waardoor de website nuttiger voor u kan zijn. Sommige 
cookies worden onmiddellijk nadat u uw browser sluit verwijderd (sessiecookies), terwijl andere cookies 
na het sluiten van de browser aanwezig blijven, zodat u de volgende keer dat u de website bezoekt, herkend 
kunt worden (permanente cookies). Voor meer informatie over cookies en hoe zij functioneren, zie 
www.allaboutcookies.org.  
 
Cookies op onze website kunnen in het algemeen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 
 

Soort cookie Omschrijving 

Essentiële cookies Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van onze website en die u in 
staat stellen te navigeren door de website en van de functionaliteiten ervan 
gebruik te maken. Zonder deze essentiële cookies kan de website niet zo goed  
functioneren zoals wij graag zouden willen en zijn de website of bepaalde door u 
gewenste diensten of functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar. Deze cookies 
worden o.a. gebruikt om vast te stellen of u aangemeld bent, hoe lang uw account 
niet actief is geweest en voor andere probleemoplossende en 
beveiligingsdoeleinden. 

Analytische 
cookies 

Met behulp van analytische cookies verkrijgen wij informatie over hoe bezoekers 
gebruikmaken van onze website. Deze cookies geven ons inzicht in hoeveel 
mensen onze website bezoeken, hoe vaak zij deze bezoeken en hoeveel keer een 
bezoeker bepaalde pagina's van de website heeft geopend. Tot de analytische 
cookies die wij voor deze doeleinden gebruiken behoren onder meer Google 
Analytics. Voor meer informatie, zie “How Google Uses Information From 
Websites or Apps that Use Our Services,” op 
www.google.com/policies/privacy/partners/, of een andere URL die Google van 
tijd tot tijd beschikbaar kan stellen.  

Advertentiecookies Advertentiecookies kunnen door ons of derden worden geplaatst om 
advertentienetwerken van derden in staat te stellen een unieke cookie op uw 
computer of mobiele toestel te herkennen. De informatie die door dit soort 
cookies wordt verzameld en gedeeld, kan daarnaast worden gekoppeld aan de 
identificateur van het toestel dat u gebruikt, zodat we alle partners van dat 
advertenienetwerk in kaart kunnen brengen. Deze informatie kan worden 
gebruikt om u, op basis van deze interesses, gerichte advertenties te tonen op 
onze website en die van derden.  

 
Zie het volgende onderdeel voor meer informatie over de redenen waarom wij specifieke cookies 
gebruiken. Indien de levensduur van een cookie niet staat vermeld in de cookie-instellingen, bedraagt 
deze standaard dertien (13) maanden, tenzij wettelijk een kortere termijn is voorgeschreven.  
 

http://www.allaboutcookies.org/
https://protect-eu.mimecast.com/s/vD14Cxv4zurwoQ7FW8i-L


 
 

 

4 Cookiebeleid 

3 Waarom maken wij gebruik van cookies?  

Wij maken gebruik van de informatie die wij via cookies en verwante tracking technologieën verzamelen 
voor de volgende doeleinden: 

• ter vergroting van het gebruiksgemak van onze website en om de prestaties ervan te verbeteren; 
• voor het verzamelen van statistieken over uw gebruik van onze website; 
• voor veiligheidsredenen; 
• voor het aanbieden van gepersonaliseerde content. Zo kunnen wij gebruikersvoorkeuren, uw 

taalvoorkeur, gegevens over uw toestel, gegevens over uw browser en uw profielgegevens opslaan. 
Dit is inclusief in hoeverre u gebruikmaakt van de website die u bezoekt, zodat wij u op 
verschillende apparaten en toestellen kunnen herkennen en de content die u ziet aan uw 
voorkeuren kunnen aanpassen. 
 

4 Hoe kunt u zich afmelden?  
 
De meeste webbrowsers accepteren cookies standaard, maar u kunt de instellingen van uw browser 
gewoonlijk zodanig aanpassen zodat dit niet langer het geval is. Indien u het plaatsen van cookies 
uitschakelt, kan dit de mogelijkheid beperken waarin u van bepaalde functionaliteiten van de website 
gebruik kunt maken. Voor wat betreft mobiele toestellen kunt u bepaalde cookies beheren via de op het 
toestel aanwezige instellingen en bedieningsmogelijkheden. Alle keuzes met betrekking tot cookies zijn 
specifiek voor de betreffende browser of het betreffende toestel. Indien u cookies van uw browser of een 
van uw toestellen verwijdert, dient u uw voorkeuren opnieuw in te stellen. U dient zelf na te gaan hoe u 
hiervoor te werk moet gaan op uw toestel(len) en in het door u gebruikte besturingssysteem. 
 
Afhankelijk van uw locatie en het toepasselijke recht, kunnen wij u de mogelijkheid bieden om uw 
voorkeuren ten aanzien van andere categorieën cookies die wij toepassen aan te passen. U kunt de 
mogelijkheid hebben bepaalde soorten cookies toe te staan of te blokkeren. Wanneer deze optie 
beschikbaar is, kunt u uw persoonlijke instellingen configureren in onze Cookies Banner, onder 
“Instellingen”, of middels andere opties die op de betreffende website op uw specifieke locatie 
beschikbaar kunnen zijn. 
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