
Cookieverklaring



Cookieverklaring
Dit is de cookieverklakring van de Besloten vennootschap met gewone struc-
tuur Quotec B.V., hierna: Quotec. Quotec is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 75516845 en is gevestigd aan Traktieweg 8 C 
(8304BA) te Emmeloord. In dit document wordt uitgelegd hoe Quotec om-
gaat met cookies en het gebruik daarvan
 

Het gebruik van cookies

 Quotec maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein be-
standje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw 
browser op je harde schijf van uw computer, mobiele telefoon, smart watch 
of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een vol-
gend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van 
onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer 
belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik 
van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Type cookies en doelstelling

Quotec maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website 
te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan 
een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers 
efficiënter te maken. Quotec mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat 
opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen ge-
bruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan 
om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van 
de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Quotec gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zor-
gen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen 
gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming ge-
vraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld 
uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken 
kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook 
cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden ge-
plaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ‘’tracking cookies’’ op uw computer. Deze 
cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een 
profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan 
uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af 
te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 



Op de website van Quotec worden tevens cookies van Google geplaatst ten 
behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u 
op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van gelden-
de wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg 
dat Quotec  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien 
u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@quotec.nl.

Gebruik Social Media

Quotec maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te op-
timaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden 
die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google 
Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Instagram). Op het gebruik van 
cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van 
het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Soci-
al Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor 
kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de 
website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of 
persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Quotec u naar de pri-
vacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de 
website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie 
geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te ge-
ven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben 
dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser 
aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) 
weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de in-
stellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de 
privacy instellingen aanpassen.
Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door 
middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garande-
ren dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoons-
gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites 
te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Wijzigingen Cookieverklaring

Quotec kan te allen tijde de cookieverklaring aanpassen. Op de website staat 
de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de 
gaten voor de meest recente versie. 



Bedankt voor het
vertrouwen


