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AFZENDER 

Wodan Brothers B.V. 

Binckhorstlaan 36, M4-49 

2516 BE Den Haag 

T. +31 880 111 555 

CONTACTPERSOON 1 

Thomas van den Ende 

thomas@wodanbrothers.com 

T. +31 880 111 555 

CONTACTPERSOON 2 

Matthijs van den Ende 

matthijs@wodanbrothers.com 

T. +31 880 111 555 
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1 Inleiding 
Dyflexis gebruikt cookies voor het verbeteren van de website, analyseren van verkeer, registreren van formulieren en 

personaliseren van advertenties. We delen ook een bescheiden hoeveelheid data met partners om advertenties te 

targeten. Dyflexis streeft ernaar om verantwoord om te gaan met de data van bezoekers, potentiële klanten en 

klanten. Daarom worden cookies uitsluitend geplaatst wanneer daar toestemming voor is gegeven. 

 

Op deze pagina vindt u meer informatie over wat cookies zijn, hoe cookies gebruikt worden en hoe ze uitgezet 

kunnen worden in de browser. Heeft vragen over de cookie voorwaarden van Dyflexis? Stuur deze dan naar 

info@dyflexis.com. 

 

2 Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser (bijvoorbeeld: Edge, Chrome of Safari) 

wanneer u een website bezoekt. In een cookie wordt een bescheiden hoeveelheid data opgeslagen over de 

gebruiker en/of de website. Cookies zijn inzichtelijk voor zowel de gebruiker als de website. Dit maakt het mogelijk 

dat servers een pagina kunnen laten zien die is gepersonaliseerd voor de gebruiker. Daarnaast kan informatie van 

een bezoek worden opgeslagen en gebruikt worden voor toekomstige bezoeken aan de website. Bijvoorbeeld: 

wanneer u een website bij voorkeur leest in uw eigen taal, wordt uw taalvoorkeur opgeslagen in een cookie. Zo hoeft 

u niet steeds de taalinstellingen te wijzigen bij ieder bezoek. 

 

3 Welke cookies gebruikt Dyflexis? 
Tijdens een bezoek aan onze website kunnen verschillende soorten cookies gegenereerd worden. Hieronder vindt u 

een overzicht van de cookies die gegenereerd kunnen worden: 

 

1. Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Taalinstellingen worden 

bijvoorbeeld opgeslagen in een functionele cookie, zodat de taalinstellingen niet bij ieder bezoek gewijzigd 

hoeven te worden. 

 

2. Geanonimiseerde analytische cookies 

Geanonimiseerde analytische cookies zijn belangrijk om onze website te kunnen verbeteren en bezoekers 

een plezierige en gebruiksvriendelijke ervaring te kunnen bieden. Op basis van geanonimiseerde data kun-

nen wij onder andere zien hoeveel mensen onze website bezoeken, uit welk geografisch gebied bezoekers 

komen en welke apparaten zij gebruiken. Wij gebruiken Google Analytics om deze data te analyseren. Wij 

hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om de privacy van onze bezoekers te 

respecteren is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Ook hebben wij de optie ‘Gegevens delen 

met Google’ uitgeschakeld.  

 

3. Profilerings cookies van derden 

Cookies worden meestal geplaatst door de website die iemand bezoekt. Dit geldt echter niet voor  

profilerings cookies. Deze worden namelijk geplaatst door derde partijen, zoals Facebook, LinkedIn en 

Google. Deze partijen plaatsen meestal cookies om een profiel van de bezoeker op te stellen, welke wordt 

gebruikt om advertenties te plaatsen en te personaliseren op platformen van derden. Een dergelijk profiel 

wordt opgesteld op basis van onder andere demografische gegevens, maar ook op basis van surfgedrag. 

Bijvoorbeeld: wanneer iemand onze horeca pagina bezoekt, kunnen wij deze persoon specifieke informatie 

tonen op Facebook, Google en LinkedIn over de horeca toepassingen van Dyflexis. Zo zijn onze 

advertenties relevant en niet opdringerig. 

mailto:info@dyflexis.com
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4 Vertrouwde cookies van derden 
 

Derde partij Doel 

Facebook Relevante advertenties tonen 

LinkedIn Relevante advertenties tonen 

Google Relevante advertenties tonen, bezoekersstatistieken 
analyseren 

Salesforce Registreren formulieren, relevante e-mails versturen, 
bezoekersgedrag analyseren 

Intercom Hulp via geïntegreerde chat 

Trustpilot Tonen van onafhankelijke referenties 

1.1  

5 Hoe zet ik cookies uit? 
De meeste browsers bieden de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. Houd er wel rekening mee dat het 

uitschakelen van cookies kan leiden tot een minder gebruiksvriendelijke ervaring. Als u cookies wilt uitschakelen 

adviseren wij u om de volgende pagina’s te raadplegen: 

 

- Internet Explorer 

- Microsoft Edge 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences#w_how-do-i-change-cookie-settings

