
Cookiebeleid 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website 

www.uitzendgroepwerk.nl gebruik van verschillende cookies. In ons cookiesbeleid 

leggen we u uit voor welke doeleinden we de cookies gebruiken. 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, tablet of mobiele telefoon 

worden geplaatst als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over 

uw bezoek en surfgedrag op onze website bijgehouden. Indien u later met hetzelfde 

apparaat onze website weer bezoekt wordt de informatie uit de cookie geraadpleegd. 

Onze website kan u op deze wijze weer herkennen. Wij maken gebruik van 

verschillende soorten cookies: functionele, analyse en advertising cookies. Indien u 

niet wilt dat websites cookies op uw computer plaatsen, kunt u uw 

browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies 

worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen aanpassen zodat de browser cookies 

weigert. Bovendien kunt u de cookies die al op uw computer zijn geplaatst 

verwijderen. 

 

Functionele cookies 

De functionele cookies zorgen er voor dat de website goed werkt. Ze onthouden 

bijvoorbeeld dat u al bent ingelogd of welke voorkeuren u heeft samengesteld. 

 

Onderzoek en analyse cookies 

Met behulp van de analyse cookies ontvangen wij informatie over het functioneren 

van de website, de meeste bezochte pagina’s etc. Aan de hand hiervan kunnen wij 

nader onderzoek doen over het gebruik van (onderdelen van) de website en dat 

verder analyseren om zodoende de website verder verbeteren. Met behulp van deze 

cookies kan niet worden achterhaald wat specifiek personen op de website hebben 

gedaan, de informatie is dus anoniem. 

 

http://www.uitzendgroepwerk.nl/


Advertising cookies 

Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om te analyseren hoeveel er op de 

banners op de website wordt geklikt en om de conversie van de banners te 

berekenen. De informatie uit deze cookies wordt gedeeld in een advertentienetwerk 

waar Uitzendgroep Werk mee samenwerkt. 

 

Wijzigingen Cookiebeleid 

Uitzendgroep Werk kan het cookiesbeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld omdat 

ons gebruik van cookies of de toepasselijke wet- en regelgeving wijzigen. We raden 

u aan de dit statement regelmatig te raadplegen. 

Indien u vragen heeft rondom het gebruik van cookies kunt u contact opnemen. 
 

https://www.uwzorgcompaan.eu/contact

