
Cookiestatement Zeeland Zakelijk 
De website zeelandzakelijk.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een 
internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden 
gebruikt om de websites van Zeeland Zakelijk beter te laten functioneren en het webbezoek te 
monitoren, zodat Zeeland Zakelijk na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode 
hebben bezocht. Zeeland Zakelijk gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden 
tot een pc of individu. Door de cookie-melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze 
site stemt u in met het plaatsen van cookies. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst 
worden door de Zeeland Zakelijk website en hun functionaliteit. 
 
Google Analytics  
Zeeland Zakelijk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus 
verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht 
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van 
Google voor meer informatie. 
 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Zeeland Zakelijk gebruikt 
wordt, om rapporten over de website aan Zeeland Zakelijk te kunnen verstrekken en om haar 
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan 
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zeeland Zakelijk heeft hier geen invloed 
op. 
 
Facebook Analytics 
Zeeland Zakelijk maakt gebruik van Facebook Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 
gebruiken en hoe effectief de Facebook-advertenties zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met 
inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Facebook opgeslagen. 
Lees het privacybeleid van Facebook voor meer informatie. 
 
Facebook gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Zeeland Zakelijk gebruikt 
wordt, om rapporten over de website aan Zeeland Zakelijk te kunnen verstrekken en om haar 
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Facebook kan 
deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 
zover deze derden de informatie namens Facebook verwerken. Zeeland Zakelijk heeft hier geen 
invloed op. 
 


