Digitale privacy policy
Dit is de privacy policy van rentezeker.nl. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.
We verzamelen enkel informatie van bezoekers om onze website te kunnen optimaliseren en
gebruiksvriendelijker te maken.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie, die door de webbrowser wordt opgeslagen op uw computer bij
het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld website statistieken of
persoonlijke voorkeuren te onthouden. |rentezeker.nl gebruikt analytics cookies en advertising cookies.
Analytics cookies
Rentezeker.nl maakt gebruik van de statistieken tool van Google, Universal Analytics. Deze tool
gebruikt cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welke
besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina’s lezen, etc. Deze informatie is voor
ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we onze website optimaliseren en
gebruiksvriendelijker maken.
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt
gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe
gebruikers de website van rentezeker.nl gebruiken. De informatie over het gebruik van de website
wordt (zonder uw IP-adres) door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij
te houden hoe u onze website gebruikt. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U
kunt het gebruik van cookies weigeren door in de webbrowser de daarvoor de instellingen te kiezen.
Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt
benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Advertising cookies
rentezeker.nl maakt tevens gebruik van Google Adwords en Google Adwords Remarketing diensten om
advertenties aan te bieden op websites van derden (waaronder Google) aan eerdere bezoekers van
onze website. Dit kan gebeuren door middel van een advertentie in de Google zoekresultaten of een
advertentie op een website aangesloten bij het Google Display Netwerk. Uiteraard voldoet data
verzameld op de website aan zowel onze eigen privacy statement en het privacy statement van Google.
Cookies uitzetten
Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de
helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari.
Meer weten?
Heeft u vragen over deze pagina of over ons privacybeleid? Bel of mail ons gerust.
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