Cookiebeleid
We respecteren de privacy van bezoekers die www.legalitas.nl gebruiken. Dit cookiebeleid biedt jou
duidelijke en uitgebreide informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden voor het gebruik
ervan. Raadpleeg ons privacybeleid om het privacybeleid te bekijken dat van toepassing is voor bezoekers
van onze website.
Cookies
Onze website Legalitas.nl gebruikt cookies om jouw voorkeuren te onthouden en je te helpen om de
juiste informatie te verkrijgen. Met cookies kunnen we ook zien hoe onze website wordt gebruikt. Je
wordt gevraagd bij het openen van de Legalitas website om akkoord te gaan met de optimale website
ervaring. Hierbij staan alle cookies ingeschakeld. Wanneer je dit niet wenst, kunt je dit via cookie
instellingen aanpassen. Dit kan natuurlijk van invloed zijn op jouw gebruikservaring wanneer je op de
Legalitas website bent.

Wat zijn cookies?
Wanneer je onze site bezoekt, worden strikt noodzakelijke cookies op jouw apparaat geplaatst. Cookies
zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen of op andere
apparaten met internet-toegang. Elke keer dat je nu weer onze website bezoekt, haalt jouw internet
browser de relevante cookie (s) op en stuurt deze naar onze website. Een cookie bevat gewoonlijk de
naam van de website waar de cookie vandaan komt, de "houdbaarheid" van de cookie (dat wil zeggen
hoe lang de cookie op jouw apparaat blijft) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig
gegenereerd uniek nummer. Onze website gebruikt cookies, in combinatie met pixels, lokale
opslagobjecten en vergelijkbare apparaten om jou te onderscheiden van andere gebruikers van onze
website. Je kan de cookie-instellingen wijzigen door de instellingen in je browser te wijzigen of door het
Cookie-voorkeurencentrum te bezoeken.
Cookie aanvaarding:
Door deze website te gebruiken na het accepteren van de cookieverklaring die verschijnt wanneer je de
website voor het eerst bezoekt, ga jij akkoord met het plaatsen van cookies op jouw laptop, computer of
smartphone in overeenstemming met de voorwaarden van deze cookie.
Waar gebruiken we cookies voor?
We gebruiken cookies om de Legalitas website eenvoudiger in gebruik te maken en om onze diensten
beter af te stemmen op jouw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de
snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze website te verbeteren. Ook gebruiken we
cookies om pseudo, statistieken samen te stellen waarmee we de structuur en inhoud van de website
kunnen verbeteren.

Verwijderen of blokkeren van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Een cookie wordt automatisch verwijderd als de
gespecificeerde periode van de houdbaarheid verstrijkt.
Je kunt jouw cookievoorkeuren wijzigen wanneer je onze website bezoekt door naar het Cookievoorkeurencentrum te gaan door op de Cookie-knop onderaan dit beleid te klikken. Je kunt cookies ook

blokkeren door de instelling in jouw browser te activeren waarmee je de instelling van alle of sommige
cookies kunt weigeren.
Jouw toestemming
Voor strikt noodzakelijke cookies is jouw toestemming niet vereist.
Voor prestatie-, functionaliteits-, targeting- en socialemediacookies vragen we jouw toestemming voordat
jij ze op jouw apparaat plaatst. Je kunt jouw toestemming geven door onze website te blijven gebruiken,
of door op de betreffende knop op de banner te klikken die wordt getoond, of door naar Cookievoorkeurencentrum te gaan. Als je op geen enkel moment toestemming wilt geven of jouw toestemming
voor prestatie-, functionaliteits-, targeting- of socialemediacookies wilt intrekken, moet je cookies
verwijderen en blokkeren of uitschakelen via jouw browserinstellingen. Uitschakelen van cookies beperkt
de gebruikerservaring.
Welke cookies gebruiken we en waarom?
Zie hieronder voor meer informatie over specifieke cookies die we op deze site gebruiken.
De cookies die op onze site worden gebruikt, zijn als volgt ingedeeld:
•
Strikt noodzakelijk
•
Prestatie
•
Functioneel
•
Sociale media
Met 'strikt noodzakelijke' cookies kun je door de website navigeren en essentiële functies gebruiken, zoals
beveiligde gebieden. Zonder deze cookies kunnen we de gevraagde diensten niet leveren.
We gebruiken deze strikt noodzakelijke cookies om:
1. Jou te identificeren als bezoeker van onze website.
2. Om te zorgen dat je de juiste service op de website krijgt wanneer we wijzigingen aanbrengen in de
manier waarop het werkt
3. Om veiligheidsredenen
Prestatie
'Prestatie'-cookies verzamelen informatie over hoe je onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s
je bezoekt en als je fouten ervaart. Deze cookies worden alleen gebruikt om ons te helpen de werking van
onze website te verbeteren, te begrijpen wat onze gebruikers interesseert en te meten hoe effectief onze
inhoud is.
We gebruiken prestatiecookies om de volgende zaken uit te voeren:
• Webanalyse: geef anonieme statistieken over het gebruik van onze website
• Foutbeheer: help ons de website te verbeteren door eventuele fouten te meten.
Functioneel
We gebruiken functionele cookies om ons in staat te stellen jou verbeterde functionaliteiten en
personalisatie aan te bieden. Als je deze cookies niet toevoegt, werken sommige van deze services
mogelijk niet correct.
Sociale media
Deze cookies worden ingesteld door een aantal sociale-mediaservices die toegevoegd zijn aan onze
website, zodat je onze inhoud kunt delen met uw collega's of netwerken. Ze zijn in staat om jouw browser
op andere sites te volgen en een profiel van jouw interesses op te bouwen. Dit kan van invloed zijn op de
inhoud en berichten die je ziet op andere websites die je bezoekt.

