
Cookies op onze website 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw 
browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 

Wij gebruiken cookies om content te personaliseren, om functies voor social media te 
bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen wij informatie over uw 
gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. 
Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan 
ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun 
services. 

 Noodzakelijke cookies  
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door 
basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de 
website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar 
behoren werken. 

 Statistische cookies  
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers 
hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te 
rapporteren. 

 Marketing cookies  
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze 
verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn 
toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze 
advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. 

Via onze cookiebanner kunt u bepalen welk van bovenstaande cookies u accepteert. 
De volledige lijst met cookies is te vinden onderaan deze verklaring. 

Verwijdering cookies via uw browser 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt 
u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

Google Analytics 

Google Analytics is een tool van Google welke wij gebruiken voor het analyseren van 
website data. Aan de hand van deze data optimaliseren wij onze website om het 
gebruiksgemak te verhogen. In lijn met de AVG hebben wij Google Analytics zodanig 
ingericht dat deze enkel functionele cookies plaatst, en geen tracking cookies. U als 
bezoeker hoeft dan ook geen akkoord te geven op de verwerking van deze 
functionele cookies. 

De volgende maatregelen zijn getroffen: 



 Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google. 
 Standaard deelt u gegevens met Google zodat zij hun diensten, benchmarking 

en ondersteuning kunnen verbeteren op basis van de verzamelde Analytics 
data. De optie delen met Google is uitgeschakeld. 

 Er worden geen gegevens gedeeld met Google voor advertentiedoeleinden. 
Denk aan Remarketing of ‘Rapportage-functies voor advertenties’. Met dit 
laatste wordt het mogelijk rapporten voor demografie en interesses van 
doelgroepen in te zien in Google Analytics. Hier wordt geen gebruik van 
gemaakt. 

 De optie User ID’s is uitgeschakeld. Door deze in te schakelen kunt u het 
surfgedrag van een bezoeker tracken over meerdere devices en sessies en 
deze aan elkaar koppelen. Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 IP-adressen worden geanonimiseerd in Google, zo wordt niet het volledige IP-
adres verwerkt en is deze nooit te herleiden. 

Lees meer informatie over de verwerking van gegevens van Google in 
de privacyverklaring van Google. 

Lead Forensics 

Voor B2B sales en marketing doeleinden gebruiken wij de tool Lead Forensics. De 
software van Lead Forensics is in staat bedrijfsgerelateerde IP-informatie uit te lezen. 
Het verzamelen van bedrijfsinformatie valt in beginsel niet onder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

Voor meer informatie over Lead Forensics en de manier van dataverzameling, lees 
de privacyverklaring van Lead Forensics. 

Lead Forensics geeft daarnaast inzicht in contactinformatie van beslissingsbevoegde 
personen binnen een organisatie die proactief onze website hebben bezocht. De 
data bevat: 

 Voornaam 
 Achternaam 
 E-mailadres 
 LinkedIn profiel 

Lead Forensics verzamelt enkel IP adressen, welke vervolgens worden gematcht 
met een bedrijfsprofiel waarmee bovenstaande data wordt verzameld vanuit een 
publiek domein. 

Wij kunnen deze data gebruiken om contact te leggen met bedrijven die onze 
website hebben bezocht op basis van hun bedrijfs ip-adres. We zetten deze 
informatie niet door naar derden. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijderijng van uw 
gegevens. U kunt hierover contact met ons opnemen via het volgende e-
mailadres: info@heilig-group.com.  

https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://www.leadforensics.com/software-data-compliance/
mailto:info@heilig-group.com


Indien u niet wilt dat wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden kunt u een 
e-mail sturen naar: marketing@heilig-group.com 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te 
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een 
cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze 
terugvinden in de instellingen van uw browser. 

Contactgegevens 

Vragen over deze cookie verklaring kunnen per e-mail worden gesteld 
via info@heilig-group.com. 

N.M. Heilig B.V. 

Newtonstraat 17 

1704 SB Heerhugowaard 

T: +31 (0) 72 571 66 88 

 

mailto:info@heilig-group.com

