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Deze cookieverklaring is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) www.bordan.nl (hierna: “Website”) 
door de bezoeker.

Cookies and Tracking
Bordan (www.bordan.nl) maakt gebruik van cookies om onze diensten te kunnen verlenen, u de beste ervaring 
met onze diensten te kunnen bieden, om onze Website voortdurend te verbeteren, beter aan te laten sluiten op 
de behoeften van de bezoekers en voor overige doeleinden zoals vermeld in deze cookieverklaring. In deze 
cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Bordan vindt het belangrijk dat u weet welke 
cookies onze Website gebruikt en voor welke doeleinden. In deze cookieverklaring vindt u meer informatie over 
de cookies die door Bordan en de door ons ingeschakelde dienstverleners worden gebruikt. Daarbij hecht Bordan 
grote waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers. Voor meer informatie over hoe Bordan omgaat met 
persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring van Bordan.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat, zoals uw computer, smartphone of laptop, worden 
opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Bordan kan vergelijkbare technieken gebruiken, zoals pixels, web
beacons en dergelijke. Gemakshalve en vanwege de consistentie in deze cookieverklaring worden al deze 
technieken aangeduid met de term ‘cookies’. Onze cookies slaan nooit uw naam, adres of leeftijd op. Wij 
gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Bij uw volgende bezoek aan onze Website met 
hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen. 

Welke cookies gebruikt de Website van Bordan?
Bordan maakt gebruik van onderstaande functionele, analytische en tracking cookies:

· Functionele cookies
Bordan gebruikt zogeheten functionele cookies om bezoekers in staat te stellen onze Website te 
bekijken, de functies op de Website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. Als het 
gebruik van dit type cookie wordt geblokkeerd, dan kunnen meerdere gedeelten van de Website niet 
worden gebruikt en zullen bepaalde functies mogelijk niet naar behoren werken. Functionele cookies 
worden altijd door Bordan geplaatst.

· Analytische cookies
Onze Website maakt gebruik van analytische cookies om zo bezoekersstatistieken bij te houden. Zo 
krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de Website. Bordan maakt hierbij gebruik van de 
dienstverlening van onder andere Google Analytics voor websiteoptimalisatie- en marketingdoeleinden. 
Kijk op https://www.google.nl/intl/nl/analytics/ voor meer informatie over Google Analytics. Google 
verzamelt gegevens over het surfgedrag van bezoekers van bordan.nl, slaat deze gegevens op uw 
apparatuur op en heeft toegang tot die opgeslagen gegevens.

· Tracking cookies
Deze cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte 
advertenties mogelijk te maken. Met behulp van tracking cookies verzamelen we gegevens met 
betrekking tot het verkeer naar en op de Website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze Website 
wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren. Voor het plaatsen van tracking cookies zal 
eerst uw toestemming worden gevraagd.

Hoe schakelt u cookies uit?
Het staat u vrij cookies te blokkeren, verwijderen of uit te schakelen door gebruik van functionaliteit in uw 
webbrowsers, voor zover deze mogelijkheid wordt geboden. Let op, cookies worden voor elk apparaat waar u op 
werkt gebruikt. Als u meerdere apparaten gebruikt of als per apparaat meerdere webbrowsers gebruikt worden, 
dient u dit proces per apparaat en per webbrowser te herhalen.   
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Meer informatie over het uitschakelen van cookies per webbrowser vindt u via onderstaande links:
· Chrome
· Internet Explorer
· Firefox
· Safari
· Microsoft Edge

Daarnaast kunt u op onze website te allen tijde bij Cookie instellingen (onderaan elke pagina van onze website) 
uw cookie instellingen wijzigen.

Wijzigingen
Bordan houdt zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst 
van deze cookieverklaring, van tijd tot tijd aan te passen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen dan zullen wij 
de “versiedatum” die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. Het verdient aanbeveling 
periodiek na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze 
cookieverklaring, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op de Website en deze cookieverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze cookieverklaring 
strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Bordan. Alle geschillen uit hoofde van of in verband 
met deze verklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo. 

   
   

   
  

   
   

   
  




