
 

 

  

 
 

Cookiestatement Oudstanding 

 

Oudstanding maakt op haar websites (www.oudstanding.nl, www.autoreset.nl en 

www.denieuwekoetsiers.nl) gebruik van “cookies” en andere vergelijkbare technieken. Een cookie is 

een zeer klein tekstbestand dat tijdens het gebruik van de Website op uw computer, tablet of 

smartphone wordt aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn 

onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’. Met cookies kan onze Website uw computer herkennen.  

 

Oudstanding maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast maken wij gebruik 

van marketing cookies en sociale en externe cookies.  

 

De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneert en dat navigatie door onze 

Website prettig is. 

 

Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren welke pagina’s van de Websites u op 

welk moment bezoekt. De analytische cookies maken het mogelijk om het gebruik van de Website 

te analyseren en te optimaliseren. Wij maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google. 

Google genereert met de Google Analytics diensten actueel inzicht in het gebruik van de Website 

en ook stelt Google (anonieme) rapportages van het websitegebruik op. Uw IP-adres wordt 

nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie die Google wel verzamelt wordt opgeslagen op 

servers in de Verenigde Staten. Google kan de informatie aan derden verschaffen, indien Google 

hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 

Oudstanding heeft geen invloed op de gegevens die Google aan derden verstrekt. Wij hebben de 

Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, zoals voorgeschreven door de Autoriteit 

Persoonsgegevens. U kunt hier (https://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/cookies/) meer 

lezen over de cookies die door Google worden gebruikt. U kunt er voor kiezen om gebruik te 

maken van de opt-out van Google, dan worden uw gegevens niet meer gebruikt door Google 

Analytics, klik dan hier (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). 

 

Wij gebruiken tracking cookies, om de content af te stemmen op uw profiel. Wanneer u onze 

Website bezoekt registreren wij uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en –versie,  

taalinstellingen, de pagina via welke u naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze 

website die u heeft bezocht. 

 

Oudstanding gebruikt daarnaast cookies om uw zoekvoorkeuren te onthouden zodat u deze niet 

telkens opnieuw hoeft in te vullen als u de vacaturepagina opnieuw bezoekt. Om inzicht te krijgen 

in hoe vaak een vacature bekeken wordt, wordt er op uw computer per vacature een cookie 

geplaatst om dubbele tellingen te voorkomen. Als u onze website via een mobiel apparaat bezoekt, 

verzamelen we ook informatie over het merk van uw mobiele apparaat. Tracking cookies zijn niet 

gekoppeld aan uw naam of e-mailadres of andere informatie (vertrouwelijke of niet-vertrouwelijke) 

informatie die Oudstanding van u heeft.  

 

Daarnaast vindt u op onze Website buttons naar social media, zoals Facebook en Instagram. Via 

deze buttons kan de content van onze Website worden gedeeld op sociale media en wordt 

aanvullende content beschikbaar gesteld. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruik 

gemaakt van cookies van de social mediapartijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u 

iets van onze Website wilt delen. De cookies gerelateerd aan social media worden niet door 

Oudstanding geplaatst maar door deze derde partijen, Oudstanding aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van deze cookies, zie hieronder over privacy 

statements van derde partijen. 

 

http://www.oudstanding.nl/
http://www.autoreset.nl/
http://www.denieuwekoetsiers.nl/
https://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/cookies/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl


 
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u wilt dat uw browser u een melding geeft 

van het plaatsen van een cookie. U zult daarvoor de instellingen van uw browser moeten aanpassen. 

Iedere browser is anders; u kunt het beste de handleiding van uw browser raadplegen om erachter 

te komen hoe dit in uw browser werkt. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw 

computer of mobiel apparaat.  

 


