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1. COOKIEVERKLARING
Wij gebruiken cookies op onze website
Een cookie is een bestand dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij plaatsen deze cookies op
uw computer, tablet of mobiele telefoon als u onze website bekijkt. We gebruiken ze om onze
website te laten werken en te verbeteren.
Wij gaan voorzichtig om met uw persoonsgegevens
Wij maken afspraken met Achmea Pensioenservices om uw privacy te beschermen. Bijvoorbeeld
afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Ook zijn onze systemen en programma’s
goed beveiligd. Uw telefoonnummer en e-mailadres slaan we nooit op in cookies. In onze
privacyverklaring leest u meer. Bijvoorbeeld wat uw rechten zijn.
Wij plaatsen 2 soorten cookies
• Noodzakelijke cookies. Zo werkt onze website technisch goed en veilig.
• Analytische cookies. Hiermee verzamelen we anoniem informatie over het gebruik van onze
site. Zo kunnen we de site verbeteren en gebruikersvriendelijk maken. Ook slaan we er
gegevens mee op:
▪technische gegevens, zoals het IP-adres en de browser;
▪de site die u naar onze site leidde;
▪wanneer en hoe lang u onze site bezoekt of gebruikt;
▪welke pagina’s u bezoekt op onze site.
In elke internetbrowser kunt u cookies verwijderen
Misschien gebruikt u op internet meer dan 1 internetbrowser. Bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari,
Chrome of Microsoft Edge. U kunt bij de instellingen op elke browser cookies verwijderen.
Kijk af en toe of onze cookieverklaring is veranderd
Wij kunnen de cookieverklaring namelijk aanpassen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in de wet.
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