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HELIXERS B.V. (EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN) – COOKIEBELEID 
 
Wij van Helixers (en gelieerde ondernemingen) zetten ons volledig in om het            
vertrouwen van onze klanten te winnen en te behouden. Wij vinden het dan ook              
belangrijk om u zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe en wanneer wij cookies en               
soortgelijke technologieën gebruiken op onze websites (gezamenlijk noemen we dit          
de “site”) om uw informatie te verzamelen en te gebruiken. 
 
WAT ZIJN COOKIES? 
 
Cookies zijn unieke identificatiemiddelen, meestal opgebouwd uit kleine stukjes tekst          
of code die op uw toestel worden geplaatst. Cookies worden veel gebruikt door             
eigenaars van websites en hun partners om ervoor te zorgen dat websites beter en              
efficiënter werken en om de ervaring voor u te personaliseren. 
Er kunnen door Helixers cookies op uw toestel worden geplaatst; dit zijn            
“eerstepartijcookies”. Er kunnen ook cookies op uw toestel worden geplaatst door           
een andere partij dan Helixers, zoals onze zakenpartners. Dit zijn          
“derdepartijcookies”. 
 
Met "zakenpartners" bedoelen we derden met wie we zakendoen en andere           
bedrijven of organisaties waarmee wij overeenkomsten sluiten om onze         
bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, met inbegrip van reclamepartners. 
 
WAARVOOR WORDEN COOKIES GEBRUIKT? 
 
De eerste- en derdepartijcookies op onze site leveren verschillende functies: 
 
Essentiële cookies: Deze cookies zijn essentieel voor de juiste werking van onze            
site. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die het voor u mogelijk maken om door onze site te                
browsen en er gebruik van te maken, zoals cookies die onthouden dat u bent              
ingelogd op uw account. 
 
Functionele cookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de          
site gebruiken, controleren de prestaties van de site en worden gebruikt om uw             
voorkeuren te herkennen en te onthouden. Als u ermee akkoord gaat om e-mails van              
ons te ontvangen, dan gebruiken we deze cookies ook om reacties te volgen op              
e-mails die we u sturen en om bij te houden of u een e-mail hebt geopend of                 
verwijderd. Functionele cookies kunnen ook worden gebruikt om operationele         
problemen met de site te identificeren en te verhelpen. 
 
Beveiligingscookies: We gebruiken beveiligingscookies om gebruikers te verifiëren,        
frauduleus gebruik van aanmeldingsgegevens te voorkomen en gebruikersgegevens        
af te schermen van niet-geautoriseerde partijen. 
 
Reclamecookies: Deze cookies registreren uw online activiteiten, inclusief uw         
activiteiten op onze site, zoals de pagina's die u hebt bezocht, en de links en               
advertenties waarop u hebt geklikt. Wij gebruiken deze cookies om u een            
aantrekkelijke en gemakkelijke online ervaring te bieden die is afgestemd op uw            
interesses door gepersonaliseerde reclame te leveren. Als u bijvoorbeeld een          
bepaald aanbod op onze site bekijkt, kunnen we met onze zakenpartners           
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samenwerken om u dat aanbod of een soortgelijk aanbod ook op andere sites te              
tonen. 
De reclamecookies die we op onze site gebruiken worden geplaatst door ons of door              
onze zakenpartners. Alle informatie die door onze zakenpartners wordt verzameld          
zal worden gebruikt in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Ga voor meer            
informatie over reclamecookies naar http://www.youronlinechoices.com/nl/. 
 
HOE LANG BLIJVEN COOKIES OPGESLAGEN OP MIJN TOESTEL? 
 
Cookies worden geclassificeerd als ofwel “sessiecookies” of “permanente cookies”. 
 
Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen en worden weer verwijderd zodra u het           
browservenster sluit. 
 
Permanente cookies worden tussen browsersessies door opgeslagen op uw toestel          
en zijn nuttig omdat we hiermee uw voorkeuren en activiteiten kunnen onthouden            
terwijl u op de site bent. De tijd dat deze cookies op uw toestel blijven, is afhankelijk                 
van de specifieke cookies die werden gebruikt. 
 
HOE KAN IK COOKIES BEHEREN? 
U kunt bepaalde cookies ook uitschakelen via de instellingen van uw browser.            
Raadpleeg uw browserinstellingen voor meer informatie. Binnen elke browser kunt u           
de optie selecteren om alle cookies en andere browsergegevens te wissen. 
Als u de site gebruikt nadat u alle cookies uit uw browserinstellingen hebt verwijderd,              
kunnen er opnieuw cookies op uw toestel worden geplaatst. Om te voorkomen dat             
deze cookies opnieuw op uw toestel worden geplaatst, kunt u zich afmelden zoals             
hierboven beschreven of door een applicatie in uw browser te installeren zoals            
Ghostery of PrivacyBadger, om ervoor te zorgen dat bepaalde cookies niet op uw             
toestel worden geplaatst. 
 
Voor reclamecookies kunt u naast het bovenstaande hulpmiddel ook terecht          
op http://www.youronlinechoices.com/nl/ waar u bepaalde cookies kunt uitschakelen      
via de pagina "Uw advertentiekeuzes". 
 
Op mobiele toestellen kunt u gepersonaliseerde reclame ook beperken door de           
fabrieksinstellingen van uw toestel te bekijken en aan te passen, zoals "Beperk            
advertentietracering" voor iOS-toestellen van Apple of "Afmelden voor advertenties         
op basis van interesse" voor Android. U kunt zich afmelden voor alle            
gepersonaliseerde advertenties of uw advertentie-ID opnieuw instellen, zodat u         
alleen gepersonaliseerde advertenties ziet die gerelateerd zijn aan datgene waar u           
naar kijkt vanaf het punt dat u uw instellingen wijzigt. 
 
PRIVACY 
 
Voor meer informatie over hoe wij met privacy omgaan, kunt u           
onze privacyverklaring raadplegen. 
 
VERDERE VRAGEN 
 
Als u na het lezen van dit cookiebeleid nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen                
met onze data protection officer via privacy@helixers.com. 

http://www.youronlinechoices.com/nl/
http://www.youronlinechoices.com/nl/
https://nlleertdoor.com/wp-content/uploads/2020/07/privacyverklaring.pdf.
mailto:privacy@helixers.com
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