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Op onze website www.bringway.com maken wij gebruik van cookies. Wij gebruiken verschillende 
soorten cookies. In dit cookiestatement kunt u lezen welke cookies wij gebruiken, waarvoor wij 
cookies gebruiken en hoe u hier zelf een keuze in kunt maken. 
 
Wij maken gebruik van de volgende typen cookies: 
 
1. Functionele cookies: functionele cookies zijn noodzakelijk om onze websites goed te laten 
functioneren. Wij gebruiken functionele cookies om het navigeren op de website te 
vergemakkelijken en om bepaalde gebruikersinstellingen of voorkeuren te bewaren, zodat uw 
gebruik van de websites kan worden geoptimaliseerd. 
 
2. Analytische cookies: wij gebruiken analytische cookies van Google om te kunnen meten hoeveel 
bezoekers er op de website komen, waar deze vandaan komen en welke pagina’s worden bezocht. 
 
Om de gevolgen hiervan voor uw privacy tot een minimum te beperken en om te waarborgen dat uw 
gegevens door Google alleen worden verwerkt om het bezoek en gebruik van onze website te meten 
hebben wij de volgende maatregelen genomen: 
 
– wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten met Google, waarin afspraken zijn 
gemaakt over het gebruik van uw gegevens; 
 
– wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat slechts een zeer beperkt deel van uw IP-
adres aan Google wordt verstrekt; 
 
– wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw gegevens niet worden gedeeld met 
Google en door Google niet mogen worden verwerkt voor eigen doelen en niet mogen worden 
gebruikt om u gerichte advertenties te tonen; 
 
– wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat Google niet de mogelijkheid heeft om uw 
surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te combineren; 
 
– wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de analytische cookies van 
Google. 
 
Cookies weigeren: 
 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser 
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services op onze en andere websites, 
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 


