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SolidbriQ maak op haar website gebruik van Cookies 
 
SolidbriQ heeft een Cookie Statement opgesteld om de bezoekers van haar website www.solidbriq.nl te informeren. 
De navolgende zaken worden nader toegelicht in het Privacy Statement: 
 

1. Wat zijn cookies? 
2. Waarom gebruiken we cookies? 
3. Wat voor soort cookies gebruiken we? 
4. Social media buttons 
5. Embedded websites 
6. Verwijderen van cookies 
7. Privacy 
8. Hebt u een vraag, tip of klacht? 
9. Slotopmerkingen 

 
 
1. Wat zijn cookies 

Cookies zijn kleine databestanden die een website op uw computer plaatst op het moment dat u de website bezoekt. 
In dit bestandje worden gegevens bewaard zoals voorkeursinstellingen of bezoekersinformatie. Met cookies kan een 
website u bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als u niet telkens opnieuw wilt inloggen. 
Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat 
de geldigheidsduur is verstreken, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van 
de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven, zodat ze ook bij een volgend 
bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Cookies worden zowel door SolidbriQ als door derden geplaatst. 
Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken wij die conform ons Privacy 
Statement. 
 
 
2. Waarom gebruiken we cookies? 

De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt gebruikt voor onze website, maar kan ook door andere partijen 
worden gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens zoals uw IP adres of uw 
klikgedrag op de website SolidbriQ.nl. Natuurlijk gebeurt dat alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. De 
informatie die we uit cookies krijgen, gebruiken we voor de volgende doelen: 

• Om u op een betere en meer persoonlijke manier te informeren over onze producten en diensten;  
• Voor het maken van analyses voor onderzoek;  
• Om de website te verbeteren;  
• Voor veiligheidsdoeleinden;  
• Om onze relatie met onze als klant te beheren. 

 
 
3. Wat voor soort cookies gebruiken we? 

Functionele cookies 
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Zonder deze cookies kunnen 
sommige functies zoals bijvoorbeeld, inloggen, het invullen van een online formulier en het reageren op een poll niet 
meer functioneren. Tevens kunnen deze cookies gebruikt worden om tijdelijk voorkeuren op te slaan, waardoor het 
gebruiksgemak van de website vergroot wordt. 
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Analytische cookies 

Solidbriq maak gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website SolidbriQ.nl 
gebruiken. Hiervoor heeft SolidbriQ een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Hierbij wordt alleen met 
geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te 
analyseren en verbeteren. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar 
bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de 
website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden 
tot personen. Door gebruik te maken van de website SolidbriQ.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de 
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals in ons privacy statement omschreven. In lijn met de 
handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, hebben wij de Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' 
ingesteld. Zo wordt uw IP-adres deels gemaskeerd en is de optie om gegevens te delen uitgeschakeld. Op deze 
manier hebben deze cookies geringe impact op uw privacy en daarom kunnen zij zonder toestemming worden 
geplaatst. 
 
Andere cookies 
Dit zijn cookies die voor andere dan functionele of analytische doeleinden worden gebruikt. Voor het plaatsen hiervan 
wordt uw toestemming gevraagd. Pas na uw akkoord, worden de cookies geplaatst. 
 
Onvoorziene cookies 
Onze webpagina’s kunnen teksten, documenten, plaatjes of filmpjes bevatten die bij een andere partij opgeslagen 
zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Door de manier waarop internet en websites werken, kan 
het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door deze derde partijen worden geplaatst. 
Mocht u op deze website dit soort cookies tegenkomen die wij hierboven dus niet genoemd hebben, mail dan naar 
compliance@solidbriq.nl U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met deze derde partij en vragen welke cookies zij 
plaatsten, waarom, hoe lang en hoe zij uw privacy borgen. 
 
4. Sociale Media 

Op onze website solidbriq.nl zijn privacy-vriendelijke buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen 
promoten ("liken") of delen ("tweeten") op sociale netwerken als Twitter en LinkedIn. Hierbij worden geen (tracking) 
cookies geplaatst en uw online gedrag op onze website wordt niet gevolgd. Het gebruik van dit soort media (via 
derden) is op eigen risico. SolidbriQ raadt u in elk geval aan ook eerst de privacyverklaring(en) van deze derden erop 
na te slaan alvorens u van dit soort diensten gebruik maakt. SolidbriQ houdt geen toezicht op en is niet 
verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door derden. 
 
 
5. Embedded Websites 

Op verschillende plaatsen op de website zijn aanvraagformulieren opgenomen van andere websites. Deze formulieren 
zijn geplaatst ten behoeve van het aanvragen van diensten (zoals taxaties en of adviesvragen) en producten. Om 
gebruik te maken van deze aanvraagformulieren vragen wij expliciet toestemming via een cookiemelding op de 
website. Omdat uw browser rechtstreeks contact legt met de servers van derden hebben wij geen invloed op welke 
cookies geplaatst worden en voor hoelang en wat de gevolgen voor u (kunnen) zijn. 
 
 
6. Accepteren, weigeren en verwijderen van cookies 

Cookies waarvoor uw toestemming is vereist, worden alleen op uw computer geplaatst als u dit hebt toegestaan door 
te klikken op de acceptatie knop in de cookie banner die bij uw eerste bezoek aan onze website aan u wordt getoond. 
 
U kunt de ‘cookie settings’ tool gebruiken, als u bepaalde soorten cookies op onze website niet wenst te ontvangen, 
de cookie settings wilt wijzigen, of uw toestemming op een later tijdstip wilt intrekken. Om de door u gemaakte keuze 
vast te leggen, moeten wij dan wel een cookie plaatsen. U dient uw keuze per browser en computer in te stellen, 
aangezien het voor ons niet mogelijk is uw settings over te zetten naar andere browsers en computers die u gebruikt. 
 
Verder kunt u ook uw cookies beheren door middel van uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat er 
geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kunt toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij 
het afsluiten van uw browser. Een handig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van de 
Consumentenbond. 
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Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer 
ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert 
en/of verwijdert, kan dit ook van invloed zijn op de functionele cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om onze 
website of onderdelen daarvan te gebruiken. 
 
7. Privacy 

Op de persoonsgegevens die SolidbriQ eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is onze Privacy 
Statement van toepassing. 
 
8. Hebt u een vraag, tip of klacht? 

De website van SolidBriQ wordt beheerd door SolidbriQ BV. SolidbriQ stelt het op prijs wanneer u uw vraag, probleem 
of klacht over ons Cookie Statement en/of  het gebruik van de website kenbaar maakt. Want zo kan SolidbriQ proberen 
een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het SolidbriQ de kans om de service aan u en andere bezoekers 
van de website te verbeteren. U kunt met ons contact opnemen via: 

SolidbriQ B.V. 
T.a.v. de Compliance manager 
De Rise, Dr. Hub van Doorneweg 195 
3e verdieping 
5026 RE Tilburg 
compliance@solidbriq.nl 

 
9. Slotopmerkingen 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Cookie Statement. Wij adviseren u daarom 
regelmatig het Cookie Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. We proberen het overzicht zo actueel mogelijk 
te houden, maar het kan voorkomen dat de laatste wijzigingen nog niet doorgevoerd zijn. Dit Cookie Statement is voor 
het laatst veranderd op 14-11-2022. Op onze site vindt u altijd de laatste versie. Kijk daarom regelmatig op onze site.   


