Cookie statement op homepage
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit om informatie te verzamelen over het gebruik van de
website en om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vindt u op “privacy ”op de
Bijnen website waarbij gewenste instellingen kunt selecteren.

Toestaan
Cookies beleid Bijnen:
Bijnen maakt gebruik van cookies om het gebruik van deze website te analyseren, dit om het
mogelijk te maken content (inhoud) en contentmedia te delen en om de inhoud van de site en
mogelijke advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren. Deze advertenties zijn berichten van
Bijnen o.a. over de dienstverlening en producten van Bijnen. Cookies kunnen ook geplaatst worden
door partners van Bijnen.
Bijnen slaat gegevens op die je op de website van Bijnen invoert (zoals o.a. contactgegevens,
paginagegevens). Dit doet Bijnen om jou relevantere content (inhoud) aan te kunnen bieden en
sneller te helpen en te ondersteunen om jouw doel te bereiken en de door je gewenste relevante en
interessant informatie te verstrekken.
Wij verzamelen gegevens verder voor:
-

De communicatie in de online media (waaronder banners).
Het sturen van een specifieke boodschap aan jou als relatie van Bijnen.
Analyse van jouw bezoek aan www.bijnen.nu en aan Bijnen gelieerde websites welke vallen
onder de Bijnen regie en beheer.
Als je via de website berekeningen hebt gedaan over bijvoorbeeld een uitvaart, een
verzekering of andere Bijnen diensten en producten dan hebben wij deze vastgelegd in een
database.

Noodzakelijk of optimaal
Om de Bijnen website goed te kunnen gebruiken is een aantal cookies noodzakelijk. Om jou
relevante informatie te kunnen verstrekken, op basis van je bezoek (en) aan de Bijnen website en het
bezoeken van specifieke informatie of gegevens op de website, zijn optimale cookies van belang.
Noodzakelijke cookies zijn verplicht en verplicht onderdeel van het cookie beleid. Door de cookie
statement op de “homepage” van de Bijnen website te accepteren ontvang je dus deze noodzakelijke
cookies. Heb je hier tegen bezwaar vink dan hier □ het hokje aan.
Cookies zijn nodig om gebruik te maken van beveiligde onderdelen van de Bijnen website, zoals
www.bijnen.nu en Bij Bijnen (als onderdeel van www.bijnen.nu). Cookies zijn nodig om formulieren
en “tools ”op de Bijnen website goed te laten werken.
Cookies voor optimaal gebruik toestaan bieden optimaal gebruiksgemak. Zij zorgen er bijvoorbeeld
voor dat wij jou precies de informatie kunnen tonen die voor jou persoonlijk interessant en belangrijk
is.
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