
Privacy- en Cookiebeleid
NIEUWSBRIEVEN EN CONTACT
WDevelop B.V. verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met 
geldende wet- en regelgeving. Wij gebruiken deze data om u op de hoogte te houden 
van onze activiteiten en nieuwe ontwikkelingen via nieuwsbrieven. 

Wij versturen regelmatig nieuwsbrieven via e-mail. Indien u deze mailing van ons 
ontvangt, zijn uw gegevens opgenomen in onze database. Als u zich aanmeldt voor 
onze nieuwsbrief, geeft u ons toestemming om uw gegevens daarin op te slaan en 
deze te gebruiken. Wilt u deze berichten niet meer ontvangen dan kunt u zich 
uitschrijven via de afmeldlink in deze e-mails of een e-mail sturen naar 
info@wdevelop.nl.

Neem voor het inzien van uw gegevens of voor het doorgeven van een wijziging ook 
contact met ons op. De gegevens die u achterlaat op onze website worden niet aan 
anderen beschikbaar gesteld.

GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 
“cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te 
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie 
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-
adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, 
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere 
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie 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 uw browser de daarvoor 
geëigende 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. 

mailto:info@wdevelop.nl


GOOGLE ADWORDS, GOOGLE ANALYTICS RE-TARGETING EN FACEBOOK
Wij maken voor onze website gebruik van zgn. Re-Targeting-technologieën. Wij 
gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te 
maken. Met deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder 
interesse voor onze producten hebben getoond, op de websites van onze partners 
reclame-uitingen aan te bieden.

Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde, interesse 
gerelateerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan 
reclame-uitingen die deze relatie niet hebben. Het weergeven van deze reclame-
uitingen op pagina’s van onze partners gebeurt op basis van een cookie-technologie 
en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig 
anoniem. Er worden geen privacy gerelateerde gegevens opgeslagen en er worden 
ook geen gebruiksprofielen aan uw privacy gerelateerde gegevens gekoppeld. 

WDevelop B.V. maakt ook gebruik van de Facebook Custom Audiences-tool die het 
Facebook mogelijk maakt om banneradvertenties op hun platform te zetten namens 
ons. Hiertoe zullen wij uw e-mailadres in gecodeerde vorm naar Facebook sturen. Als 
u lid bent van Facebook, weten zij dat u ook geregistreerd bent bij WDevelop B.V.
We maken ook gebruik van de "Lookalike Audiences-functie" aangeboden door 
Facebook, die hen in staat stelt om advertenties weer te geven aan Facebook-
gebruikers met profielkenmerken die lijken op de uwe. 
Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook verwijzen wij u 
door naar de algemene voorwaarden voor Custom Audiences, beschikbaar op 
https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php 

U kunt zich uitschrijven voor Google Adwords door deze link te gebruiken: 
Uitschrijven Google Adwords

U kunt zich afmelden voor Google Analytics door deze link te gebruiken:  
Afmelden Google Analytics

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw 
browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden 
geplaatst. U kunt de instellingen ook dusdanig aanpassen dat uw browser alle 
cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al 
geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en 
computer die u gebruikt moet aanpassen.

https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


Wij willen u erop attenderen dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij 
helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele 
functies van de site verloren gaan of dat u bepaalde websites zelfs helemaal niet 
meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen 
advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast 
op uw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen of cookies kunt verwijderen, verschilt per 
browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van 
uw browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Chrome
Internet Explorer
Safari
Firefox

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via 
www.youronlinechoices.com. 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op 
deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden 
tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig 
deze privacyverklaring te raadplegen.

WDevelop B.V. gaat zeer zorgvuldig om met data. Dat geldt dus ook voor uw 
(persoons)gegevens die u achterlaat op onze website. We controleren regelmatig of 
we aan dit Privacy Policy voldoen. Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacy 
Policy of over andere Privacy zaken, dan kunt u een e-mail sturen naar 
info@wdevelop.nl

WDevelop B.V. 
Henri Faasdreef 200a
2492 JP Den Haag
info@wdevelop.nl

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

