
Cookiebeleid Spril versie mei 2021  

Ons cookie beleid 

Via onze websites kunnen verschillende cookies worden geplaatst. Dit betreft de websites: 

• https://www.spril.nl/ 

• https://www.werkenbijspril.nl/ 

• https://mijn.spril.nl/  

 

Hieronder wordt uitgelegd wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies er op onze websites worden 

gebruikt en waarom. Bovendien geven wij een toelichting wat u kunt doen als u geen of niet alle 

cookies wilt accepteren. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw 

computer of ander elektronisch apparaat (hierna “computer) plaatst. Doordat een cookie op uw 

computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Echter, een cookie kan geen 

programma’s starten, virussen verspreiden of wachtwoorden achterhalen. 

Wat doen cookies? 

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden 

geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, 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. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken 

wij die conform onze privacyverklaring. 

Cookies op de website(s) van spril 

Via onze websites worden functionele (noodzakelijke) cookies en analytische cookies geplaatst. 

Functionele (noodzakelijke) cookies 

Bepaalde cookies zijn technisch noodzakelijk om onze websites goed te laten functioneren. Zonder 

deze cookies zijn bestellen en elektronisch betalen bijvoorbeeld niet mogelijk. Ook gebruiken we 

dergelijke cookies om uw voorkeuren als tekstgrootte, lettertype, taal en locatie op te slaan. Ook 

gebruiken wij dergelijke cookies om misbruik van of mogelijke problemen op onze websites op te 

sporen, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren. 

Voor gebruik van functionele (noodzakelijke) cookies die geen of slechts beperkte gevolgen hebben 

voor uw privacy is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld. 

Analytische cookies 

Analytische cookies verzamelen informatie over het bezoekersgedrag op websites, bijvoorbeeld 

welke pagina’s u vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen websites en hun navigatie 

geoptimaliseerd worden. Deze cookies worden ook gebruikt om bij te houden hoe u op een website 

terecht bent gekomen. Van de informatie die wij zo verzamelen worden anonieme statistieken 

gemaakt door een daarvoor bedoeld webanalysesysteem. Deze statistieken geven ons inzicht in 

bijvoorbeeld hoe vaak onze websites worden bezocht en waar bezoekers de meeste tijd 

doorbrengen. Met deze cookies wordt géén informatie bewaard waarmee uw identiteit kan worden 

achterhaald. 

https://www.spril.nl/
https://www.werkenbijspril.nl/
https://mijn.spril.nl/
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Advertentie cookies 

De meeste advertenties slaan cookies op. Op die manier zijn en blijven de advertenties voor u 

relevant. Advertenties worden door ons en in sommige gevallen door derden geplaatst. 

Dit doen we zodat wij u zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld 

bijhouden welke advertenties u al hebt gezien en voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt. 

Behalve wij zijn er andere partijen (zoals mediabureaus en advertentienetwerken) die advertenties 

plaatsen. Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon tussen de 

eigenaren van websites en adverteerders. Wij hebben beperkte kennis en geen zeggenschap over 

deze cookies. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze 

cookies of voor hoe de betreffende aanbieders met de verzamelde informatie omgaan. 

Wilt u geen cookies accepteren? 

Spril vraagt haar bezoekers om toestemming voor het plaatsen van prestatie en functionele cookies. 

Deze cookies helpen u om makkelijker door onze website te navigeren. Deze cookies slaan geen 

privégegevens of wachtwoorden op. Wanneer u geen toestemming geeft voor het gebruik van 

cookies kunt u ze op de volgende manier uitschakelen: 

Google Chrome 
 

Internet Explorer 
 

Firefox 
 

Safari 
 

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u onze websites bezoekt. Wilt u helemaal geen 

cookies meer ontvangen dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. 

Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle 

cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik 

kunt maken van al onze diensten. 

Wijzigen van dit cookie beleid 

Dit cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele beleid vind u altijd op onze 

websites. Raadpleeg dit cookiebeleid regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. 

 
Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 17-05-2021 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://www.google.nl/search?ei=pK7-WsTVLYHYwQLnoan4BA&q=firefox%2Bcookies%2Bverwijderen&oq=firefox%2Bcookies%2Bverwijderen&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i8i30k1l5j0i8i10i30k1.3505.6035.0.6242.11.9.2.0.0.0.155.577.8j1.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.10.541...0i7i30k1j0i8i7i30k1j0i7i5i30k1j0i8i7i10i30k1j0i13k1j0i8i13i30k1.0.epyp_IiysX8
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

