
Over je cookie toestemming 

Alles wat Groep5700 doet is bedoeld om jou als bezoeker te voorzien van de best mogelijke informatie. 

Daarvoor maken we gebruik van zogenaamde cookies en pixels. Wil je niet dat jouw gegevens opgeslagen 

worden middels deze cookies? Klik dan simpelweg op de knop ‘liever niet’.  

 

Afmelden en wijzigen 

Wil je niet dat jouw gegevens opgeslagen worden middels deze cookies? Klik dan simpelweg op de knop ‘liever 

niet’. De site blijft dan wel volledig werken. Heb je spijt en wil je je cookie toestemming wijzigen? Wis dan de 

cookies in je browser, ververs de pagina en je zult de cookiemelding opnieuw in beeld krijgen. 

 

Contact en vragen 

Heb je vragen over onze cookie toestemming of wil je dat jouw gegevens aangepast worden? Neem dan 

contact met ons op via info@groep5700.nl. Wij zorgen ervoor dat jouw informatie binnen één maand wordt 

aangepast.  

 

 
 

Analytische cookies 
Wij maken gebruik van analytische cookies. Deze cookies gebruiken wij om bezoekstatistieken te verzamelen. 

Door middel van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website en kunnen we de 

gebruikerservaring verbeteren. De cookies verzamelen informatie over bijvoorbeeld welke pagina’s het meest 

worden bezocht, hoe lang en welke links er worden aangeklikt.  

 

Google Analytics 

Deze website gebruikt Google Analytics, een analyse programma gemaakt door Google. Google gebruikt deze 

data weer om rapporten te maken in Google Analytics over het sitegebruik van alle gebruikers. De cookie slaat 

alleen informatie op zoals: hoe lang zitten gebruikers op de website, welke pagina’s bekijken gebruikers, waar 

komen gebruikers vandaan en via welke kanalen komen gebruikers binnen. 

● Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard.  

● Lees hier meer over hoe Google omgaat met jouw data.  

 

Tracking cookies 
Tracking cookies zijn cookies die, binnen onze website, het surfgedrag van een bezoeker volgen. Deze 

advertentie cookies gebruiken wij om een interesseprofiel van je bezoek samen te stellen waardoor we 

gerichter kunnen adverteren. 

 

 

Facebook 

Deze website gebruikt een Facebook Pixel. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de 

Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke 
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Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door 

deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op 

deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om 

websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor 

ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden 

de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel 

mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden.  

● Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.  

● Lees hier meer over hoe Facebook omgaat met jouw data. 

 

 

Mailchimp 

Wij gebruiken MailChimp voor het beheren van e-maillijsten en het versturen van nieuwsbrieven. Mailchimp 

bewaart e-mailadressen en andere registratie informatie van personen die zich inschreven op onze 

nieuwsbrief. Bij het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief plaatst Mailchimp een sessiecookie op je computer. 

Daarnaast plaatst Mailchimp een cookie als je op een link in een nieuwsbrief klikt. Deze cookies worden 

automatisch verwijderd, zodra je je browser afsluit. Daarnaast registreert Mailchimp of een e-mail gelezen is. 

Je kunt te allen tijde zelf je e-mailadres uit ons bestand verwijderen via de link in de nieuwsbrief.  

● Lees hier meer over hoe Mailchimp omgaat met jouw data.  
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