Cookies, of vergelijkbare technieken, die Enexia B.V. gebruikt
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser
(bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op uw harde schrijf van uw computer, tablet of smartphone wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers worden teruggestuurd.
Sessiecookies
Met behulp van sessie cookies kan Enexia B.V. zien welke onderdelen van de website u met uw bezoek hebt bekeken.
Daardoor kan de dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan uw eigen wensen. Deze cookies worden automatisch
verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kan Enexia B.V. u herkennen bij een nieuw bezoek op de website. De website kan
daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u
prettiger gebruik maakt van de website. Deze cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelt Enexia B.V. met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de
gebruikers. Door websitegebruik te meten kan Enexia B.V. haar website blijven verbeteren in het voordeel van u als
gebruiker. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist.
Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan heeft Enexia B.V. wel
toestemming van u nodig. Er is dan sprake van tracking cookies.
Google Analytics
Enexia B.V. maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen
bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Enexia B.V.
verzameld. Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.
Enexia B.V. heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat:
- er een verwerkersovereenkomst tussen Enexia B.V. en Google is over de Analytics gegevens;
- IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw ip-adres te herleiden zijn;
- de informatie niet met anderen gedeeld wordt;
- er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.
Google Analytics geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van
alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere
toelichting.
Social media cookies van derden
Social media cookies van derden worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer u een social media button
aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan uw ip-adres herkennen op het moment dat u
bijvoorbeeld een pagina van de website deelt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij
hiermee verzamelen, verwijst Enexia B.V. naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

