
 

 

Cookie statement 

Hieronder vindt u het Cookie statement van Gribus.  

Identiteit gebruiker van de cookies 

 

Gribus B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Delft  

, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 859944062 maakt 

op deze website gebruik van de hieronder beschreven cookies voor de hieronder 

beschreven doeleinden.   

Cookies  

Cookies zijn kleine bestanden waarin bepaalde data wordt opgeslagen die met pagina’s van 

deze website worden meegezonden, ter verbetering van de kwaliteit van de website en uw 

gebruiksgemak. Uw browser en/of harde schijf van uw gegevensdrager(s) kunnen de 

cookies opslaan. De opgeslagen data kan vervolgens, bij uw daaropvolgende bezoek aan 

deze website, naar onze servers teruggestuurd worden.   

Cookies die wij gebruiken  

Wij maken op deze website gebruik van de volgende cookies:  

Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten 

functioneren. Deze cookies zullen standaard geplaatst worden, en worden niet verwijderd 

als u andere soorten cookies niet accepteert .  

Permanente cookies: ter verbetering van uw gebruiksgemak kunt aan de hand van een 

permanente cookie ‘herkend’ worden bij een nieuw bezoek op deze website. Deze website 

kan hierdoor op uw voorkeuren worden afgestemd. Een permanente cookie onthoudt ook 

of en voor welke cookies u toestemming gegeven heeft.  



U kunt een permanente cookie verwijderen door uw browserinstellingen aan te passen (zie 

hieronder).  

Sessie cookies: ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en deze website, 

kan aan de hand van een sessie cookie achterhaald worden welke onderdelen u van de 

website bezocht hebt. Deze cookie stelt ons in staat om onze website zo veel mogelijk aan 

te passen op het surfgedrag van onze bezoekers.  

Voor het gebruik van een sessie cookie is uw toestemming niet vereist. Een sessie cookie 

wordt namelijk automatisch verwijderd op het moment dat u uw webbrowser afsluit. 

Google Analytics: om (de resultaten van) deze website te analyseren en inzicht te krijgen in 

hoe bezoekers deze website gebruiken, zoals bijv. het aantal bezoekers en de duur van het 

bezoek, wordt een cookie geplaatst bij Google als onderdeel van de ‘Google Analytic’ -

dienst. De informatie die hierbij verworven wordt, zal zoveel mogelijk geanonimiseerd 

worden. Wij geven uitdrukkelijk geen IP-adressen mee.  

Verwijderen en weigeren van cookies  

U kunt via uw instellingen van uw webbrowser reeds geplaatste cookies verwijderen. Ook 

kunt uw toestemming voor het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze hoe u 

cookies verwijdert of weigert verschilt per webbrowser. Wij bieden onderstaande weblinks 

aan waarin per browser wordt uitgelegd hoe u uw cookies kunt verwijderen en weigeren:  

● Internet Explorer ● Mozilla Firefox ● Google Chrome ● Safari  

Slotopmerking  

Gribus B.V. behoudt zich het recht voor om dit cookiestatement te mogen aanpassen, 

bijvoorbeeld (maar niet-uitsluitend) in het geval deze website wordt aangepast of de 

wetgeving omtrent cookies wordt gewijzigd.   

 


