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Algemeen 

 

Bij het bezoeken van onze website verzamelen wij met behulp van cookies (zie verderop) 

statistieken en gegevens over uw bezoek aan de website. Wij gebruiken deze informatie 

om onze producten, diensten en website te verbeteren en u persoonlijker te kunnen 

benaderen. 

 

 

Wij maken gebruik van cookies 

 

Wij maken gebruik van verschillende soorten permanente en sessie cookies. Een cookie 

is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt 

geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd 

na het afsluiten van de browser en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met 

behulp van tijdelijke of permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele 

jaren bewaard blijven kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.  

Via de website worden alleen noodzakelijke gegevens verzameld om de website tijdens 

uw bezoek zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  

Daarbij verzamelt Klimaatgroep Holland niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk. 

Klimaatgroep Holland maakt hierbij gebruik van zgn. functionele of noodzakelijke cookies 

en analytische cookies. 

 

 

Gebruik van Cookies  

 

Hieronder staat aangegeven welke soorten cookies worden gebruikt en welke 

Klimaatgroep Holland hiervoor in gebruik heeft. Klimaatgroep Holland maakt gebruik van 

‘First Party cookies’ en van ‘Third Party cookies’.  

 

 

Functionele of noodzakelijke cookies  

 

Noodzakelijke en functionele cookies zijn bedoeld om het gebruik en bezoek op een 

website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden bij 

terugkerende bezoeken. Klimaatgroep Holland gebruikt deze cookies op haar website.  

 

 

Analytische cookies  

 

Analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken en hiermee 

statistiekanalyse te doen. Deze cookies leggen vast hoe de website wordt bezocht 

(apparaat-specifieke gegevens, besturingssysteem, netwerkgegevens en geanonimiseerd 

IP-adres), hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en 

surfgedrag is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics waarbij de gegevens 

anoniem worden verwerkt. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, 

waaronder Google Analytics.  

https://policies.google.com/privacy?hl=en
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Social media cookies  

 

Middels social media cookies kunnen partijen zoals Facebook en Twitter gebruik maken 

van gegevens zoals het IP-adres van de gebruiker via de website. Dit type cookies wordt 

door Klimaatgroep Holland niet gebruikt.  

 

 

Advertentie cookies  

 

Via advertentie cookies krijgen andere partijen de mogelijkheid om een advertentie op 

een website te plaatsen. Klimaatgroep Holland maakt gebruik van twee cookies in deze 

categorie, beide van Google adwords. Zie voor de uitleg hieronder waarvoor deze worden 

gebruikt. Indien u geen prijs stelt op het verzamelen van gegevens via dit type cookies, 

kunt dit expliciet aangeven op de website. Alleen als u aangeeft “Ja, ik accepteer de 

cookies” worden deze gegevens verzameld, anders gebeurt dit niet.  

 

 

Welk type cookies gebruikt Klimaatgroep Holland?  

 

Naam Doel Geldigheid 

_pk_id Cookie wordt geplaatst 

voor webanalyse. Hiermee 

kan worden bepaald of de 

bezoeker nieuw is of al 

eerder de site heeft 

bezocht. 

2 jaar 

_pk_ses Cookie wordt geplaatst 

voor webanalyse. Hiermee 

kan worden bepaald welke 

pagina's er tijdens een 

bezoek zijn geraadpleegd. 

30 minuten 

_gid Google analytics, 

geanonimiseerde 

statistieken registratie voor 

de registratie van de 

bezoeker voor de bepaling 

van het gebruik van de 

pagina’s op de website, 

gedurende de sessie 

24 uur 

_ga Google analytics, 

geanonimiseerde 

statistieken registratie van 

het gebruikers bezoek, 

nieuw of herhaald. 

 

2 jaar 
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_gat Google analytics, 

geanonimiseerde 

statistieken registratie 

bedoeld om dubbelklikken 

tijdens bezoek op de 

website correct te laten 

verlopen 

10 minuten 

PHPSESSID Om een eenvoudig bericht 

op te slaan als er een 

contact formulier (zoals op 

de pagina Contact) moet 

worden verstuurd of 

gedeeld met informatie op 

een andere pagina van de 

website. Of als een 

formulier is opgeslagen en 

de gebruiker hiervan een 

melding krijgt n.a.v. het 

versturen. Er wordt geen 

persoonlijke informatie 

opgeslagen in deze cookie. 

Voor het (encrypted) 

bewaren van de login 

gegevens van een 

gebruiker die op de website 

inlogged en ingelogd kan 

blijven als deze gebruiker 

van pagina wisselt. Zonder 

deze cookie is een 

gebruiker niet in staat 

zonder login door pagina’s 

te navigeren.  

Bij verlaten pagina met de 

browser 

 

 

Cookies verwijderen en blokkeren  

 

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u 

via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via 

de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren of 

verwijderen van cookies heeft geen gevolgen voor het functioneren van de website van 

Klimaatgroep Holland.  

 

Informatie omtrent het verwijderen en blokkeren van cookies kunt u via de 

helpinformatie van uw browser vinden. De instellingen op uw laptop of computer zijn 

daarbij afhankelijk van het type browser en de versie die u gebruikt. Raadpleeg daarvoor 

afhankelijk van het type en versie van: Internet Explorer, Safari, Firefox en Chrome de 

help versie van uw browser. Vergeet daarbij niet eventuele instellingen op uw tablet of 
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smartphone in te stellen, immers ook deze kunt u gebruiken om het internet te 

raadplegen. U vindt de instellingen voor cookie beheer onder het opgeven en bewaren 

van gegevens in uw browser geschiedenis en privacy instellingen. 

 

 

Klachten 

 

Als u van mening bent dat wij in strijd handelen met onze privacyverklaring, of uw 

rechten m.b.t. de AVG niet hebben gerespecteerd, dan kunt u uw klacht aan ons kenbaar 

maken via info@klimaatgroepholland.nl of via het telefoonnummer  

050 547 04 00.  

Uw heeft daarnaast het recht uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

 

Wijzigingen 

 

Klimaatgroep Holland behoudt zich het recht voor om deze cookieverklaring te wijzigen. 

Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Wij adviseren u deze verklaring 

met enige regelmaat te raadplegen, zodat eventuele wijzigingen bij u bekend zijn.  

 

 

Privacyverklaring 

 

Lees ook de privacyverklaring op onze website.  

 

 

Contactgegevens 
 
Klimaatgroep Holland BV    Klimaatgroep Holland Zuid BV 
Klimaatgroep Montage BV    
 
Postbus 5233     Postbus 5233 
9700 GE  GRONINGEN    9700 GE  GRONINGEN 
 
Odenseweg 8     Lage Heiweg 10 

9723 HA  GRONINGEN    5434 LH  VIANEN (NB) 
  
050 547 04 00     0485 31 30 13 
info@klimaatgroepholland.nl   info@klimaatgroepholland.nl  
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