
Cookies 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is 

een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat 

je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te 

onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een 

cookie zorgt ervoor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. 

 

In onze website maken wij gebruik van een aantal cookies waarmee wij jouw gebruik te kunnen 

meten. Hiermee kunnen wij vervolgens onze website en jouw gebruikersgemak verbeteren. De door 

het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht 

naar eigen beveiligde servers van Certitudo Asset Management II B.V. of die van een derde partij 

waarmee Certitudo Asset Management II B.V. een verwerkersovereenkomst heeft opgesteld. Wij 

gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de 

website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-

activiteit en internetgebruik. Op deze manier kunnen wij onze website en jouw gebruikerservaring 

verbeteren. 

 

Hoelang blijven cookies actief? Via onze website maken wij gebruik van functionele cookies, die 

nodig zijn om de website te laten functioneren, en tracking cookies. 

 

Onze website www.leodelft.nl plaatst de volgende cookies: 

 

Afzender Type cookie Doelomschrijving 

Leo Delft Functionele cookie 
 

Deze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en dat bijvoorbeeld je 
voorkeursinstellingen onthouden worden. 
Deze cookies worden ook gebruikt om de 
website goed te laten werken en deze te 
kunnen optimaliseren. Deze cookie blijft 
één jaar bewaard. 
 

Vimeo Tracking cookie We sluiten een video van Vimeo in op 
onze website. Daarom kun je, wanneer je 
een pagina bezoekt met ingesloten 
content van of content die is gelinkt naar 
Vimeo, te maken krijgen met cookies van 
Vimeo. 

 

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Cookies 

kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg 

hiervoor de handleiding van je browser. 


