Cookiestatement
VIGOUR INVESTMENTS maakt op deze website gebruik van cookies. In dit cookiestatement staat
vermeld hoe VIGOUR INVESTMENTS de cookies toepast op deze website.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan
als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben
wij uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige
cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.
Door het gebruik van cookies kunnen wij onze website beter voor u afstemmen qua inhoud en
gebruiksgemak. De door de cookies verzamelde gegevens worden niet gebruikt om door te geleiden
aan andere partijen, tenzij wij daartoe wettelijk genoodzaakt zijn.
Verschillende soorten cookies
Er zijn verschillende soorten cookies die door ons worden gebruikt.
•

Noodzakelijke cookies: deze zorgen ervoor dat een website bruikbaarder wordt gemaakt.
Basisfuncties van de website worden hierdoor mogelijk gemaakt, zoals navigatie en
toegankelijkheid van de webpagina’s. Als er geen gebruik wordt gemaakt van deze cookies
kan een website niet naar behoren functioneren.

•

Statistische cookie: met behulp van deze cookies wordt informatie verzameld over hoe
bezoekers van onze website gebruik maken van onze website. Deze cookies bestaan uit
geanonimiseerde gegevens waardoor er geen impact is op de privacy.

•

Voorkeurscookies: hierdoor wordt informatie opgeslagen die van invloed is op de functies en
de vormgeving van de website, zoals de taalinstelling aan de hand van uw regio.

•

Marketingcookies: door deze cookies worden bezoekers van onze website gevolgd wanneer ze
verschillende websites bezoeken met als doel advertenties weergeven die relevant en
specifiek zijn voor de individuele gebruiker in kwestie. Op deze manier is het gebruik van
advertenties efficiënter voor adverteerders.

•

Niet-geclassificeerde cookies: cookies die nog niet onder zijn gebracht in een categorie
cookies.

•

Retargeting cookies: deze cookies zorgen ervoor dat wij op basis van uw eerdere
internetbezoeken op onze website advertenties tonen van derden.

JavaScript
Functionele cookies worden gebruikt om te controleren of uw computer, laptop, tablet of smartphone
JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er bijvoorbeeld voor dat menu’s worden uitgeklapt in de
weergave van uw apparaat. Onze website wordt helaas niet op een juiste manier weergegeven als u
geen gebruik maakt van JavaScript.
Websitestatistieken
Op onze website gebruiken wij Google Analytics, Mixpanel, Optimizely en Universal Analytics.
Informatie die cookies over het gebruik van de website verzamelen, zoals uw IP-adres, wordt
opgeslagen op servers zoals die van Google.
Google Analytics plaatst tijdelijke en permanente cookies op uw apparaat waardoor het gebruik van
onze website door u, wordt geregistreerd. Google verwerkt deze gegevens en verstrekt deze aan ons.
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Op deze manier krijgen wij inzicht in de wijze hoe de website wordt gebruikt. Indien Google daartoe
wettelijk is verplicht, dient deze de gegevens aan derden te verstreken. Google kan de informatie niet
gebruiken voor overige diensten van Google.
VIGOUR INVESTMENTS gebruikt een statistiekenprogramma om te analyseren welke pagina's het
meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er
gebruikt worden in onze zoekmachine. Hiertoe verzamelen wij, net als de meeste websites, IPadressen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 5
dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor het statistiekenprogramma. Daarna
blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en worden ze ook alleen
daarvoor bekeken.
Wij hebben maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel
mogelijk te beperken. Dit doen wij door een aantal cijfers van elk IP-adres dat onze website bezoekt
te anonimiseren (IP Anonymizer).
Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:
• opgevraagde webpagina’s en downloads
• IP-adres (de herleidbaarheid van bezoekers wordt zo veel mogelijk beperkt door de laatste
cijfergroepen van elk IP-adres te anonimiseren);
• user agents (browsers, operating system);
• gebruikte apparaten (type, merk);
• locatie (op basis van geanonimiseerde IP-adressen);
• gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
• gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf en;
• gebruikte links om op onze website te komen (referrers).
Deze logfiles blijven 31 dagen in de database van het statistiekenprogramma staan. Daarna worden
deze door ons verwijderd. Er blijft dan alleen geaggregeerde (samengevoegde) informatie in de
database over. Hiermee maken wij rapportages over het websitebezoek. Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.
Ook gebruiken wij Adwords. Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, plaatsen we een cookie
op het door u gebruikte apparaat waarmee we op een later moment een advertentie kunnen laten
zien waarmee de effectiviteit van onze Adwords reclamecampagne kan worden gemeten.
Social Media en aanverwante digitale media
Wij maken gebruik van diverse social media en aanverwante digitale media, zoals Facebook, Twitter
en LinkedIn. Op onze website zijn links aanwezig waarmee de inhoud van onze website op deze social
media en aanverwante digitale media kan worden gedeeld. De desbetreffende social media en digitale
media gebruiken daarvoor ook cookies. Het gebruik van deze cookies is buiten onze invloedssfeer. Wij
verwijzen u naar de privacystatement en aanverwante info op de desbetreffende website van de
sociale media en aanverwante digitale media voor verdere informatie.
Content van derde partijen
Deze website bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.
Toestemming gebruik van cookies
Voordat u onze website bezoekt, ziet u een pop-up screen verschijnen waarin wij aan u expliciet
toestemming vragen voor het gebruik van verschillende cookies. Als u op enige wijze toch gebruik
maakt van onze website, en niets heeft aangegeven, accepteert u ook dat wij cookies plaatsen. Als u
aangeeft dat u geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies dan zullen wij dat ook niet doen.
Verwijderen cookies
Als u cookies wilt verwijderen dan kunt u hierover meer informatie vinden via deze website (link:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen). Ook kunt u meer informatie
in het onderdeel “Help” bovenin uw internetbrowser vinden.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid dan kunt u uiteraard contact met ons
opnemen via:
VIGOUR INVESTMENTS
P: Diepstraat 1F, 6101 AT Echt
E: info@vigourinvestments.com
T: +31 85 077 3381
Als u contact met ons opneemt over het gebruik van cookies dan streven wij ernaar om binnen één
maand op te reageren. Via deze link:
(snelkoppeling: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/veilig-online-en-e-privacy ) kunt u via
de Rijksoverheid meer informatie over de wetgeving omtrent cookies en privacy vinden.
VIGOUR INVESTMENTS behoudt zich het recht voor deze cookiestatement te wijzigen. Elke
verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website. Deze versie is geldig vanaf 01-01-2021.

