
Privacy verklaring Kopen of Sparen

Kopen of Sparen respecteert de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Daarom 
willen we je informeren over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. We 
adviseren dat je deze privacy policy doorleest, zodat je onze aanpak omtrent het omgaan 
met persoonsgegevens begrijpt.

Persoonsgegevens
Gedurende je bezoek van de Kopen of Sparen website, kunnen we verschillende 
persoonlijke data van je verzamelen. De data bij het gebruik van de website kan ook 
automatisch gebeuren. De persoonlijke data die we kunnen verzamelen zijn informatie 
over hoe je de website bezoekt. Zoals je IP-adres, browser type, pagina’s die je opent op 
de website, tijd van je bezoek). Lees hier meer over in “gegevens van websitebezoek”.

Gegevens van websitebezoek
Kopen of Sparen maakt gebruik van Google Analytics en Hotjar om bij te houden hoe 
gebruikers de websitegebruiken. Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te 
beschermen. Op basis van jouw bezoek ontvangen we gegevens. Voorbeelden hiervan 
zijn cookies. Deze gegevens gebruiken we om de website te ontwikkelen. Op de site 
gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het 
rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Er is daarom een 
verwerkingsovereenkomst getekend met Google. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 
Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere 
Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk 
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De aldus verkregen 
informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het 
privacybeleid van Google Analytics hier aan.

We gebruiken Hotjar om de behoeften van de gebruiker beter te begrijpen en te 
optimaliseren. Hotjar is een technologie service dat ons helpt de gebruikerservaring beter 
te begrijpen. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen over 
het gedrag van onze gebruikers. Hotjar is verboden om deze informatie te verkopen. Zie 
voor meer informatie Hotjar’s support site. 

Beveiliging
Kopen of Sparen gebruikt het SSL-veiligheidssysteem voor de hoogste veiligheid.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat met 
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf 
van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend 
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sociale deelknoppen
Op onze website zijn sociale deelknoppen opgenomen zoals Twitter en LinkedIn. Om zo 
bepaalde webpagina’s te kunnen promoten of delen. Deze knoppen werken door middel 

https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar


van stukjes code die van de betreffende sociale netwerken afkomstig zijn. Door middel van 
deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de 
privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen 
wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies 
verwerken.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden 
bekendgemaakt op deze pagina.


