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Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. maakt op de website www.hopman-
schreuder.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek 
aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt zoals 
een computer, smartphone of tablet. Waar we spreken over “cookies” bedoelen we ook 
vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons. 
 
Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u 
bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw 
instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, 
kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag van de website en kunnen andere partijen 
inzicht krijgen in uw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over 
meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten. 
 

Gebruik cookies door Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. 
Ook Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. maakt gebruik van cookies. Graag 
informeren wij u over de verschillende soorten cookies die geplaatst worden bij een bezoek 
aan onze website.    

• Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze 
zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt 
getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Functionele cookies worden altijd 
geplaatst, nu deze essentieel zijn voor het goed functioneren van onze website.  Voor 
het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. 

• Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt 
gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op 
onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Van de 
informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken 
geven ons inzicht en helpen ons de website zo gebruiksvriendelijke mogelijk te 
maken. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd omdat deze 
geen gevolgen hebben voor uw privacy.  

• Tracking cookies: Dit zijn cookies die uw surfgedrag kunnen volgen. Op die manier 
kunnen wij en adverteerders aan de hand van uw surfgedrag gepersonaliseerde 
online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze 
cookies vragen wij uw toestemming. 

• Social media plug-in cookies: Social media plug-in cookies worden gebruikt om op 
onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies 
vragen wij uw toestemming.  

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en mogelijke data die zij 
hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun 
eigen websites daarover geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. 
Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. heeft daar geen invloed op.   



 

 

 

 

Bewaartermijn cookies en voorkeuren 

De cookies blijven drie maanden op het apparaat bewaard.   

Als u niet wilt dat onze website op uw computer cookies plaatst of uitleest, dan kunt u uw 
browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden 
geplaatst of alle cookies of alleen de cookies van derde partijen worden geweigerd. Ook kunt 
u via uw browser uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen 
apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.   

Wees ervan bewust dat als u 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 u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het 
weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt.   

Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de 
helpfunctie van uw browser. 

Aanpassing van cookiestatement 
Dit statement kan tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld omdat onze website of de 
regels voor cookies veranderen. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, 
kunt u aan de datum die bovenaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd 
is. De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien u niet 
instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen 
de Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V. website niet langer te gebruiken.  

Meer informatie 
Ga naar allaboutcookies.org of youronlinechoices.eu (Europa) voor meer informatie over het 

gebruik van cookies en hoe deze te blokkeren. Heeft u vragen, verzoeken of klachten over 

cookies of deze cookiestatement? Of wilt u bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, correctie of 

verwijdering indienen? Neem dan contact op met: 

Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting B.V.  

Koraalrood 33 

2718 SB  ZOETERMEER 

E-mail: info@hopman-schreuder.nl 


