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Cookie Statement Benvido 

Cookies  

Benvido gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed en veilig te laten werken. Ook kunnen 

we je zo beter informeren. Bijvoorbeeld over relevante diensten op Benvido.nl en eventueel op andere websites.  

Waarom gebruiken we cookies? 

De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt gebruikt voor onze website, maar kan ook door andere 

partijen worden gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens zoals je IP adres 

of je klikgedrag op Benvido.nl. Natuurlijk gebeurt dat alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. 

De informatie die we uit cookies krijgen, gebruiken we voor de volgende doelen: 

● Om je op een betere en meer persoonlijke manier te informeren over onze diensten  

● Voor het maken van analyses voor onderzoek  

● Om de website te verbeteren  

● Voor veiligheidsdoeleinden  

● Om onze relatie met jou als klant te beheren. 

Soorten cookies 

● Cookies voor een goed werkende website 

We plaatsen altijd cookies voor een goed en veilig gebruik van onze website. Ook voor de analyse van onze 

website gebruiken we deze cookies. Zo meten we bijvoorbeeld welke delen van onze website je bezoekt en hoe 

vaak je dat doet. Met deze gegevens verbeteren we onze website. Deze informatie gebruiken we niet om 

persoonlijke profielen te maken. Wij vragen hiervoor dan ook niet naar je toestemming. 

● Cookies voor een gepersonaliseerde website  

Met deze cookies maken we de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker en tonen we je eventueel 

informatie over voor jou relevante diensten.  

● Cookies voor de beste gebruikerservaring op deze en andere websites  

 

Cookies waarmee je het meeste uit onze website haalt. Wij en derden volgen je internetgedrag en verzamelen 

daarbij je persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je IP adres of door jou bezochte webpagina’s. Door sociale 

media-cookies kun je verbinding maken met sociale netwerken en content van onze website op sociale media 

delen. Informatie die wij verkrijgen door middel van reclame cookies wordt gebruikt om je persoonlijke reclame 

profiel te onderhouden. Ons doel hiermee is om je van effectieve gerichte reclame te voorzien. Op basis van 

jouw profiel kunnen wij je ook op maat gemaakte inhoud op onze website tonen. Derde partijen, zoals Google, 

kunnen ook een analyse uitvoeren of een video tonen en hierbij cookies plaatsen. Stel je deze cookies in, dan 

accepteer je dat we je persoonsgegevens verwerken. 

Cookies en andere technieken 

● Op onze website www.benvido.nl vind je een concreet overzicht van de cookies die worden gebruikt op 

Benvido.nl. 

 

 

http://www.benvido.nl/
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Cookies en je klantprofiel 

Kies je voor een cookie-instelling, dan slaan wij deze op in je klantprofiel. Dit gebeurt alleen als je klant bent van 

Benvido en inlogt. Bezoek je op meer dan één apparaat of browser onze website en log je daar dan in? Dan kan 

het zijn dat we de eerder gekozen cookie-instelling overschrijven. Dit gebeurt alleen als de gekozen cookie-

instellingen niet overeen komen.  

Cookies instellen 

Je kiest zelf welke cookies je toelaat. Zo kan je de instellingen voor de cookies op deze pagina beheren en 

aanpassen. Wil je voorkomen dat websites cookies plaatsen op je computer, tablet of mobiele telefoon? 

Verwijder dan je cookies door je browserinstellingen aan te passen. Je moet deze cookie-instellingen voor iedere 

browser apart aanpassen. Als je cookies van Benvido.nl niet accepteert, kan het zijn dat je bij ieder bezoek de 

vraag krijgt of je cookies accepteert. 
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