
 

Cookie statement 

Je bevindt je op www.hetjcp.nl, een website van het Juridisch CorporatiePlatform 

(hierna: JCP). 

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Nee, geen lekkere cookies, zoals roze 

koeken, appelkoeken of heerlijke Bossche bollen (niet echt een cookie, maar wel 

lekker!). Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op jouw browser (van 

jouw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden 

gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en 

gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op 

websites van derden te verhogen. 

 

Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan jouw naam, (IP-)adres en/of e- 

mailadres. Voor zover persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt 

conform de bepalingen van ons privacy statement, te raadplegen op www.hetjcp.nl. 

 

Welke cookies gebruiken we en waarom 

Cookies worden door het JCP geplaatst en in sommige gevallen gebeurt dat namens 

andere partijen met wie het JCP daarover afspraken heeft gemaakt. Hieronder vind je 

een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de JCP-website. 

 

Functionele cookies 

Het JCP plaatst cookies om ervoor te zorgen dat de website werkt zoals wij dat bedoeld 

hebben. 

 

Bewaartermijn: twee jaar. 

 
User Login-cookie voor WordPress 

Voor eenvoudige toegang tot je account kun je de functie 'Onthoud mijn gegevens op dit 

apparaat' gebruiken wanneer je je aanmeldt bij de website. Deze functie gebruikt 

technologie waarmee we direct toegang tot accounts kunnen bieden. 

 
Webstatistieken/analytische cookies 

We maken gebruik van: 

- cookies voor webstatistieken; 

- cookies om de werking van de website te monitoren, de website te verbeteren op 

basis van prestaties en om de effectiviteit van campagnes te beoordelen. 

 

Wij gebruiken deze om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website 

gebruiken. Daardoor kunnen we de website nog beter op jou als bezoekers afstemmen. 

De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en worden niet voor een ander doel 

gebruikt dan voor verbetering van de prestaties van de website. Het JCP meet het 

websitebezoek met Google Analytics. Alleen het JCP en leveranciers namens het JCP 

hebben toegang tot de verzamelde data in Google Analytics. Om je een idee te geven 

hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is er op de site van Google een voorbeeld 

van de software te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 1 van 3 

http://www.hetjcp.nl/
http://www.hetjcp.nl/


 
Naam Geplaatst door Verloopt na Doel 

_ga Google Analytics 2 jaar Hiermee onderscheiden we 
via statistische gegevens 

gebruikers en hun gedrag 

op onze website. 

_gid Google Analytics 24 uur Hiermee onderscheiden we 

via statistische gegevens 

gebruikers en hun gedrag 
op onze website. 

_gat Google Analytics Enkele minuten Hiermee reguleert Google 

Analytics de 
verzoeksnelheid. 

 

Verwijzing naar derde partijen (o.a. social media) 

Onze website bevat links met verwijzingen naar Youtube. Op het moment dat je een 

dergelijke link aanklikt, verlaat je onze website en zijn deze derde partijen 

verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website. Hier hebben wij geen invloed 

op. We verwijzen daarom voor meer (cookie)informatie naar de desbetreffende websites. 

 
Naam Geplaatst door Verloopt na Doel 

GPS YouTube Enkele minuten Hiermee wordt een unieke 

ID op mobiele apparaten 

geregistreerd om tracking 

via de geografische GPS- 
locatie mogelijk te maken. 

PREF YouTube 1 jaar Hiermee registreert Google 

een unieke ID om bij te 

houden hoe YouTube- 
video’s op verschillende 
websites worden gebruikt. 

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube 1 jaar Hiermee probeert YouTube 

de bandbreedte te schatten 

van gebruikers op pagina’s 

met geïntegreerde 
YouTube-video’s. 

YSC YouTube Enkele minuten Hiermee registreert 

YouTube via een unieke ID 

welke video’s de gebruiker 
heeft gezien. 

 

Afmelden 

Voordat je onze website gebruikt, kies je zelf welke cookies we gebruiken. Als je jouw 

keuze wilt aanpassen, kan dat in de cookie-instellingen. 

 

Ook kun je gebruikmaken van de informatie over cookies en online privacy en de 

mogelijkheden om jouw\ cookie-instellingen te organiseren via 

www.youronlinechoices.eu. Daarnaast kun je jouw browsers op al je apparaten zo 

instellen dat je bij een volgend bezoek aan onze websites geen cookies worden geplaatst. 

Voor instructies over de wijze waarop dit kan worden ingesteld, verwijzen wij je naar de 

helpfunctie van jouw internetbrowser. 

 

Als je je helemaal afmeldt voor het gebruik van cookies, dan moet je er wel rekening 

mee houden dat je eventueel niet van alle functionaliteiten van de website gebruik kunt 

maken. 
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Wijzigingen 

Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden 

gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste 

wijziging is doorgevoerd. Wij adviseren je om onze cookieverklaring regelmatig opnieuw 

door te lezen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

 
Vragen 

Het JCP 

Stadionlaan 85 

5213 JJ ’s-Hertogenbosch 

info@hetjcp.nl 

085 043 672 8 

 

Dit cookie statement is voor het laatst gewijzigd in juli 2019. 
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