Cookie beleid
Wat zijn cookies?
CFP Green Buildings gebruikt op haar websites cookies. Dit zijn kleine (tijdelijke) bestandjes die wij op
uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen en uitlezen als u onze websites gebruikt.
Daarnaast maken wij gebruik van Javascript. Dit is een programmeertaal die veel gebruikt wordt om
webpagina's interactief te maken. Hierdoor ziet u bijvoorbeeld eerder bekeken producten terug.
Waarom gebruiken wij cookies?
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren of te
downloaden als u weer terugkomt op een website. Verder geven cookies ons inzicht in hoe u onze
website gebruikt en hoe wij deze beter en klantvriendelijker kunnen maken.
Welke cookies gebruiken wij?
Functionele (technische) cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend
blijven. Hierdoor hoeft u bijvoorbeeld gegevens niet nogmaals in te vullen in een formulier als u een
pagina opnieuw laadt. Voor deze cookies hoeven wij u niet om toestemming te vragen. Ze worden
standaard geplaatst en worden niet verwijderd als u cookies niet accepteert.
Analyserende cookies
Ons streven is om onze websites steeds beter te maken. Dit kunnen wij alleen met de hulp van de
bezoekers aan onze websites. Via analyserende cookies geven bezoekers aan de websites ons
informatie waarmee wij onze websites verder kunnen verbeteren.
Google Analytics
Wij gebruiken cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen wie onze websites bezoeken en hoe
zij deze gebruiken. Het is Google niet toegestaan om de verkregen gegevens te delen of te gebruiken
voor andere Google diensten en wij laten IP-adressen anonimiseren. Voor deze cookies hoeven wij u
niet om toestemming te vragen. Google verwijdert deze cookies na maximaal twee jaar. U herkent
deze cookie aan de volgende namen: utma, utmb, utmc, utmv en utmz. Zie ook het Privacy
statement van Google.
Cookies uitschakelen of verwijderen
U kunt onze cookies en het Javascript altijd hier uitschakelen of verwijderen. Houd er wel rekening
mee dat onze website dan niet optimaal werkt. Lees hier hoe u cookies kunt uitschakelen of
verwijderen voor de verschillende browsers die u kunt gebruiken:
 Chrome
 Edge
 Firefox
 Internet Explorer
 Safari (iOS)
 Safari (macOS)

