
COOKIE- EN PRIVACYBELEID 

  

Kop Advocaten gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde 

websites. Kop Advocaten gebruikt die gegevens om de prestaties van die websites te verbeteren; om 

verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken en om (commerciële) activiteiten te 

kunnen ontplooien. Kop Advocaten respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites. 

 

 Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een 

website naar uw computer wordt gestuurd en daarop wordt geplaatst. Wij gebruiken cookies om onze 

websites optimaal te laten functioneren. U kunt de cookies van uw harde schijf verwijderen. Ook kunt u 

cookies uitschakelen via uw browser. 

 

Onze websites bieden op verschillende plaatsen mogelijkheden tot interactie, zoals bijvoorbeeld het 

invullen van het contactformulier. De daarbij door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor 

het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden 

verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor u die gegevens hebt verstrekt. 

 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De 

statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om inzicht te krijgen in de bezoekersaantallen, 

de populaire pagina’s en om daarmee onze website te verbeteren. De informatie die door Google wordt 

verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen. Kop Advocaten en Google kunnen niet zien welke 

personen onze website hebben bezocht. 

 

De informatie die Google verzamelt, wordt mogelijk opgeslagen op servers buiten de Europese 

Economische Ruimte. Kop Advocaten heeft geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of 

derde partijen. Google kan de gegevens verstrekken aan derden als zij daartoe op grond van de wet 

verplicht is of voor zover de informatie namens Google door derden wordt verwerkt. Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar het Privacy-beleid van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ en naar 

Google Analytics: https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/ 

  

In onze website staan knoppen om pagina’s te kunnen te delen of liken op de sociale netwerken LinkedIn, 

Facebook en Twitter. Dit wordt gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door betreffende sociale 

netwerken. De codes plaatsen onder meer een cookie. 

 

 

 

 

 



In de privacyverklaring van de sociale netwerken (die regelmatig wijzigen) kunt u lezen wat zij met de 

persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 

Twitter: https://twitter.com/en/privacy 

  

Indien u een relatie met Kop Advocaten heeft, heeft u het recht om de informatie die wij van u hebben op 

te vragen en (indien nodig) aan te passen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via 

mail@kopadvocaten.nl 

  

Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres 

mail@kopadvocaten.nl of door gebruik te maken van het contactformulier op onze website. 

 


