
 

Cookieverklaring 
 

Wij maken op onze websites  www.flex-factory.nl, www.seesingflex.nl, www.vast.nu,  www.fides-bv.nl, 

www.flexfamily.nl, www.aelberspersoneel.nl, www.marquette-detachering.nl en www.degraafschapwerkt.nl gebruik van 

cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op jouw browser (van jouw computer, tablet of mobiele 

telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, 

prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van 

derden te verhogen door dit af te stemmen op jouw interesses en voorkeuren. 

Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan jouw naam, adres en/of e-mailadres.  Voor zover met behulp 

van cookies persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt conform de bepalingen van ons privacy 

statement en deze cookieverklaring.   

Welke cookies gebruiken we en waarom  
Cookies kunnen zowel door ons worden geplaatst als door andere partijen met wie wij samenwerken. Hieronder vind je 

een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via onze websites: 

Functionele cookies 
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website werkt zoals wij dat bedoeld hebben. Deze cookies worden gebruikt om 

bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruik van 

de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van 

misbruik van de website. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten “lokale opslag”. De website gebruikt lokale opslag in de browser om tijdelijk 

gegevens op te slaan. Hiermee kunnen pagina’s sneller worden weergegeven, is zichtbaar of een gebruiker is ingelogd, en 

kan na het verlopen van de sessie van de gebruiker, na inlog, weer dezelfde pagina aan de gebruiker worden getoond. 

Deze informatie kan de naam van de gebruiker bevatten.  

Analytische cookies 
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Hiervoor 

gebruiken we de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel gebruikers de website bezoeken, op welk 

tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de bezoeker de website bezoekt, via welke andere 

website de gebruiker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke 

volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te 

verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de gebruikers.  

Tracking cookies 
Tracking cookies worden geplaatst door een aantal websites van Flexfamily en leveranciers van Flexfamily. Deze cookies 

verzamelen gegevens over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website en worden ingezet om de gebruiker 

optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo wordt informatie over het bezoek vastgelegd zodat 

relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het 

al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures die passen bij het (zoek) profiel van de gebruiker. 

Op de websites binnen Flexfamily die gebruik maken van tracking cookies kun je aangeven of je hier wel/niet mee 

akkoord gaat. 

http://www.seesingflex.nl/
http://www.vast.nu/
http://www.fides-bv.nl/
http://www.aelberspersoneel.nl/
http://www.degraafschapwerkt.nl/


 
Verwijzingen en links 
Deze website bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden, welke mogelijk ook gebruik 

maken van cookies. Wij hebben geen controle over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren het 

privacy statement /cookieverklaring van de betreffende website te raadplegen voor informatie. 

Geen cookies of cookies verwijderen 
Met behulp van jouw browserinstellingen kun je aangeven dat je niet (langer) wilt dat er cookies op jouw hardware 

worden geplaatst. Indien hiertoe wordt overgegaan, dan kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website 

beïnvloeden.  

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum, wat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch 

verlopen en geen gegevens meer registreren. Er kan echter ook voor gekozen worden de cookies vóór verloop van de 

houdbaarheidsdatum handmatig via de eigen browser te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw 

browser. 

De cookies die wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden, kunnen eveneens aan- of uitgezet worden via 

de browserinstellingen. 

Vragen, opmerkingen en klachten  
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze cookieverklaring of de manier waarop wij jouw 

gegevens registreren, gebruiken en verwerken, dan kun je deze per e-mail kenbaar maken via directie@flexfamily.nl, of 

door een brief te sturen naar: 

Flexfamily 

Ter attentie van de directie 

Grutbroek 15a 

7008 AK Doetinchem  

Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van jouw vraag, opmerking of klacht.. 

mailto:directie@flexfamily.nl
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