
Inleiding 
In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening maakt Limso gebruik van cookies. 
Wij plaatsen cookies met inachtneming van de geldende Europese en Nederlandse wet- en 
regelgeving. Ook derde partijen kunnen cookies achterlaten op het moment dat u onze 
website bezoekt. In deze verklaring lichten wij toe wat cookies zijn en hoe ze door ons 
worden gebruikt. 

Contactgegevens Limso: 

Limso 
Postbus 93 
7700 AB Dedemsvaart  
info@limso.nl 
0523 68 75 17 
KvK: 05078831 

1. Wat is een cookie? 
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
tekstbestand dat bij uw bezoek aan de  onze website met pagina’s van onze website wordt 
meegestuurd naar uw device, en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt 
opgeslagen. 

Op het moment dat u de website opent, zullen wij de toegestane cookies (en soortgelijke 
functionaliteiten) plaatsen (noodzakelijke, functionele en puur analytische cookies), ook krijgt 
u een cookiebanner in beeld die informeert over de geplaatste cookies en soortgelijke 
technieken. Eerst na toestemming plaatsen wij cookies waarvoor toestemming noodzakelijk 
is en waarvoor de toestemming is verkregen.  

Naast cookies worden er ook webbeacons geplaatst bij een bezoek aan onze website. Dat 
zijn kleine grafische afbeeldingen op een webpagina die verborgen zijn voor de gebruiker. 

2. Waarom een cookie? 
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te faciliteren en uw instellingen en 
voorkeuren te onthouden. Cookies helpen ons daarnaast om de bruikbaarheid en prestaties 
van onze website en uw ervaring bij het gebruik ervan te verbeteren. U kunt cookies 
uitzetten via uw browser, maar dit kan invloed hebben op uw website ervaring. Cookies zijn 
niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser 
verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. 



Onze website kan ook elektronische afbeeldingen bevatten die bekendstaan als webbakens, 
ook wel single-pixel GIFs genoemd, die het voor ons mogelijk maken om het aantal 
gebruikers te tellen dat specifieke pagina’s heeft bezocht. Wij kunnen webbakens opnemen 
in promotionele e-mailberichten of nieuwsbrieven om te bepalen of berichten zijn geopend 
en dat er op basis ervan actie is ondernomen. 

3. Belangrijke informatie over cookies omtrent uw 
persoonlijke gegevens 
Het gebruik van cookies is veilig. Er wordt geen tot een persoon herleidbaar profiel van u 
opgebouwd. 

Cookies zullen nooit uw telefoonnummer of e-mailadres opslaan. 

Er zullen nooit e-mail- en telemarketingacties plaatsvinden als het gevolg van cookies. 

4. Uw toestemming 
Bij uw bezoek aan onze website vragen wij u toestemming voor het opslaan en gebruiken 
van cookies. 

5. Categorieën van cookies en vergelijkbare 
technologieën die wij gebruiken 
Cookies of vergelijkbare technologieën die op onze website kunnen worden gebruikt, 
kunnen qua type worden ondergebracht in een van vier categorieën: Strikt noodzakelijk, 
prestaties, functionaliteit en profiel, en advertenties. 

5.1 Strikt noodzakelijke / functionele cookies 

Deze cookies zijn essentieel aangezien ze u in staat stellen om onze website te bezoeken 
en de functies ervan te gebruiken, en dan vooral in verband met het zoeken naar informatie. 
Zonder deze cookies kunnen door u gevraagde diensten niet worden verleend. Deze 
cookies vergaren geen gegevens over u die zouden kunnen worden gebruikt voor marketing 
of om te onthouden waar op internet u bent geweest. Voor deze cookies geldt dat ze geringe 
inbreuk maken op de privacy van gebruikers zodat hiervoor geen voorafgaande 
toestemming is vereist. 

  



Type cookie       

  

Naam van cookie 

  

Doel van cookie 

  

Tracker Google Tag Manager Geeft de mogelijkheid om website tags 
te beheren via de Google Tag Manager 
interface 

  

5.2 Analytische en prestatiecookies 

Deze cookies verzamelen geanonimiseerde gegevens over hoe u onze website gebruikt, 
bijvoorbeeld welke pagina’s u het meest bezoekt en of u foutberichten krijgt van bepaalde 
pagina’s. Deze cookies verzamelen gegevens die worden gebruikt om onze website te 
verbeteren. Zonder deze cookies kunnen wij niet leren hoe onze website presteert en 
kunnen wij geen relevante verbeteringen aanbrengen die uw browse-ervaring kunnen 
verbeteren. De impact van deze cookies op de privacy van de gebruiker is dermate gering 
dat daarvoor geen toestemming is vereist. 

  

Type cookie 

  

Naam van de 
cookie 

  

Doel van de cookie 

  



Website Analytics 
Tracker 

  

Google Analytics Geeft informatie over de gebruikers van 
onze website. Zoals de leeftijd, het 
geslacht en de interesses, op een 
anoniem niveau, zonder dat dit te 
herleiden is op een persoon. 

Website Analytics 
Tracker 

Hotjar Voor beter inzicht in het 
gebruikerservaring op onze website en 
input voor verbeteringen op de website. 

  

5.3 Advertentiecookies en vergelijkbare technologieën 

Deze cookies of vergelijkbare technologieën kunnen worden gebruikt om advertenties weer 
te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze kunnen ook worden gebruikt om de 
tijden dat u een advertentie ziet te beperken en ook om de effectiviteit van de 
advertentiecampagne te helpen meten. Deze cookies kunnen uw bezoeken aan andere 
websites bijhouden. Zonder deze cookies of andere technologieën zijn online advertenties 
die u tegenkomt, minder relevant voor u en uw interesses. Voor plaatsing van deze cookies 
is de toestemming van de gebruiker vereist. 

  

Type cookie  Naam van de 
cookie 

 Doel van de cookie 

  

Advertising Tracker Doubleclick Het tonen van 
relevante/gepersonaliseerde 
advertenties 



Advertising Tracker Bing Ads Het tonen van 
relevante/gepersonaliseerde 
advertenties 

Advertising Tracker Google AdWords 
Conversion 

Het tonen van 
relevante/gepersonaliseerde 
advertenties 

Advertising Tracker Facebook Custom 
Audience (pixel) 

Het tonen van 
relevante/gepersonaliseerde 
advertenties 

Advertising Tracker Google Dynamic 
Remarketing 

Het tonen van 
relevante/gepersonaliseerde 
advertenties 

Advertising Tracker Google Adwords User 
Lists 

Het tonen van 
relevante/gepersonaliseerde 
advertenties 

Advertising Tracker GA Audiences Om opnieuw met gebruikers in contact 
te komen en hen relevante content en 
aanbiedingen te kunnen tonen. 

6. Uw cookievoorkeur instellen 
U wordt via een cookie-informatiebanner bij uw eerste gebruik van onze website gevraagd 
om uw toestemming te geven voor ons gebruik van cookies zoals beschreven in onze 



Privacyverklaring. Gewoonlijk kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies te 
weigeren en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de instellingen van uw 
browser aan te passen om cookies te weigeren of uit te schakelen. Als u ervoor kiest om 
cookies te weigeren, is het mogelijk dat u niet in staat bent om de functies van onze website 
of andere websites die u bezoekt, volledig te ervaren. 

7. Ons gebruik van webanalyses 
Wij gebruiken gangbare webanalyses om bezoeken aan onze website bij te houden. Deze 
analyses worden geleverd door Google Analytics en Hotjar. (“Webanalyseproviders”). 

De gegevens die door een cookie worden gegenereerd over uw gebruik van onze website 
(met inbegrip van uw IP-adres), worden doorgezonden naar en opgeslagen door onze 
Webanalyseproviders op hun servers. De Webanalyseproviders gebruiken die gegevens ten 
behoeve van het evalueren van uw gebruik van onze website, het samenstellen van 
rapporten over websiteactiviteit voor website-exploitanten en het verlenen van andere 
diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De Webanalyseproviders 
kunnen die gegevens ook doorgeven aan derden wanneer de wet vereist dat ze dat doen of 
wanneer dergelijke derden de gegevens namens hen verwerken. 

Limso is niet verantwoordelijk voor wat een derde doet met de informatie die zij ophalen met 
een cookie dat zij bij bezoek aan onze website plaatsen bij u. Limso adviseert u om het 
cookiestatement van deze partij te bekijken, en als u hiermee niet kunt instemmen cookies 
van deze partij te blokkeren. 

Door deze instructies te volgen, kunt u zich afmelden voor webanalyses van Google, 
Facebook of Hotjar of anderszins regelen hoe deze technologieën worden gebruikt wanneer 
u onze sites bezoekt. Klik hiervoor op de volgende links: 

·    Afmelden voor Google Analytics 

·    Afmelden voor Facebook (U moet ingelogd zijn) 

·    Afmelden voor Hotjar 

8. Niet bijhouden 

Sommige webbrowsers kunnen signalen van het type “Niet bijhouden” doorzenden naar de 
website waarmee de gebruiker communiceert. Vanwege verschillen in de manier waarop 
webbrowsers deze functie inbouwen en activeren, is het niet altijd duidelijk of gebruikers 
willen dat die signalen worden doorgezonden of is het zelfs niet altijd duidelijk of ze zich 
ervan bewust zijn. Wij ondernemen momenteel geen actie in reactie op die signalen. 



9. Wijziging Cookiebeleid 
Wij kunnen het cookiebeleid wijzigen. Wanneer wij dat doen, herzien wij de datum “Laatst 
bijgewerkt” onderaan het cookiebeleid. 

Laatst bijgewerkt op 26 juli 2021 
 


