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Cookieverklaring 

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, (potentiële) 

klanten, sollicitanten en medewerkers? U leest het in deze privacyverklaring.  

Cookiebeleid van 2Samen 

We willen u graag zo goed mogelijk informeren over de cookies die gebruikt worden op 

www.2samen.nl. We gebruiken deze cookies voor verschillende redenen: ten eerste streven 

we ernaar onze website continu te verbeteren. Cookies helpen ons om het 

gebruikersgemak te analyseren, zodat we op basis daarvan verbeteringen kunnen maken. 

Daarnaast zorgen cookies ervoor dat u advertenties en andere content ziet op basis van 

uw interesses. Op deze pagina leggen we uit wat cookies zijn en waarvoor wij ze gebruiken. 

 

Wat zijn cookies? 
 

Een cookie is een klein tekstbestand dat informatie bevat. Die informatie gaat over uw 

gedrag op de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt en op welke links u klikt. De 

informatie wordt altijd anoniem verzameld. In een cookie staan geen persoonsgegevens. 

Deze informatie is dus niet terug te leiden naar u als persoon. Dankzij cookies kunnen we 

bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Naar aanleiding daarvan, kunnen we de 

website verbeteren en aanpassen. Cookies worden lokaal opgeslagen, oftewel op de 

computer of telefoon waarmee u onze website bezoekt. Er bestaan verschillende soorten 

cookies. 2Samen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.  

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze website. Zij worden 

gebruikt voor bijvoorbeeld het inloggen in de afgeschermde delen, het automatisch 

invullen van gegevens op een formulier of de paginanavigatie. Er worden geen 

persoonsgegevens verwerkt. Daarom mogen wij deze cookies zonder toestemming 

opslaan. 

Analytische cookies 

Met analytische cookies meten we (anoniem) het surfgedrag van bezoekers op onze 

website. Zo kunnen we onze website continu blijven aanpassen, op basis van de wensen 

van onze bezoekers. We gebruiken hiervoor Google Analytics en Google Tag Manager.  

Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Omdat er geen persoonsgegevens 

verwerkt worden, mogen wij deze cookies zonder toestemming opslaan. 

 

We verzamelen met analytische cookies onder andere de volgende gegevens: 

 

 Het aantal bezoekers op onze pagina’s 

 Zoekopdrachten van bezoekers 

 Hoelang een bezoeker op onze site, en op specifieke pagina’s blijft 

 Hoe je op onze website terecht bent gekomen. Bijvoorbeeld omdat u op een 

Facebook advertentie heeft geklikt, of omdat u op onze naam heeft gegoogeld.  

 Op wat voor apparaat u onze website bekijkt. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of we 

meer mobiele bezoekers hebben, of meer bezoekers via computer of laptop. 
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Advertentie (tracking) cookies 

 
We zetten online advertenties in om onze opvangsoorten en opvanglocaties onder de 

aandacht te brengen. We laten onze advertenties het liefst alleen aan u zien als onze 

diensten relevant zijn voor u. Om onze advertenties zo goed mogelijk in te zetten, 

gebruiken we Google Ads, Google Ads Audiences en een Facebook pixel. Om 

gepersonaliseerde advertenties mogelijk te maken, moet u toestemming geven. 

 

We gebruiken deze cookies met de volgende redenen: 

 

 Zodat we kunnen bijhouden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken. 

 Om u advertenties te laten zien als u de website heeft bezocht of interesses heeft 

die bij onze doelgroep passen.  

 Om bij te houden welke advertenties u al heeft gezien. Daarmee kunnen we 

voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties te zien krijgt. 

 

Ook als u deze cookies uitschakelt, kunt u online nog steeds advertenties van ons 

tegenkomen. Dit komt omdat we cookies niet voor alle advertenties inzetten.  

Cookies blokkeren, verwijderen of uitschakelen 

 

Het is mogelijk om cookies te blokkeren op onze website (www.2samen.nl), bijvoorbeeld 

door gebruik te maken van bepaalde software. U kunt onze website dan nog steeds 

bezoeken. Wel kan het zo zijn dat bepaalde functionaliteiten niet optimaal werken. Cookies 

kunnen ook helemaal uitgeschakeld en geblokkeerd worden. Dat kan in de instellingen van 

iedere internet browser. Bijvoorbeeld: Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, en Safari 

(iOS). 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

