Cookie beleid JoHo Insurances
1. Wanneer is Cookiebeleid van toepassing?
Dit Cookiebeleid is van toepassing op alle websites van JoHo Insurances die cookies of
soortgelijke technologie gebruiken. U kunt meer te weten komen over JoHo Insurances,
onze vestigingen, merken en diensten op www.expatverzekering.nl.

2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer of mobiele apparaat
plaatst. Cookies ondersteunen uw browser tijdens uw bezoek aan onze websites.
Er zijn verschillende soorten cookies, variërend van cookies die uw taalvoorkeuren
onthouden tot cookies die gebruikt worden voor advertentiedoeleinden. We gebruiken
cookies voor verschillende doelen. Sommige cookies zijn sessiecookies en zijn alleen actief
zolang uw browser is geopend, andere zijn permanente cookies en blijven gedurende een
langere periode op uw computer opgeslagen. Cookies kunnen zelf geen op uw computer
opgeslagen gegevens verzamelen.

3. Waarom gebruiken wij cookies?
Dankzij cookies kunnen we onze websites verbeteren. Wij gebruiken cookies om meer te
weten te komen over de interactie tussen bezoekers en de websites van JoHo Insurances.
Cookies onthouden bijvoorbeeld welke browser u gebruikt en welke aanvullende
browsersoftware u heeft geïnstalleerd. Ze onthouden ook uw voorkeuren, zoals taal en
regio, die als standaardinstelling bewaard blijven als u de website opnieuw bezoekt.

4. Welke soorten cookies gebruiken wij?
Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
1. Essentiële cookies: deze cookies zijn onmisbaar voor de werking van onze website.
2. Functionaliteitscookies: deze cookies onthouden uw voorkeuren voor een website,
zoals taalvoorkeur, lettergrootte en andere voorkeuren.
3. Prestatiecookies: deze cookies registreren gebruiksinformatie voor websites en apps
op een onpersoonlijk niveau en worden gebruikt voor het verzamelen van analyseen meetgegevens, zoals het aantal bezoekers en welke pagina's het vaakst worden
bezocht. Tot deze cookies behoren onder meer Google Analytics (zie ook
hieronder).
4. Doelgroepgerichte of advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt voor het
verzamelen van informatie over browsergewoonten en kunnen voor het aanpassen
van advertenties en marketing worden gebruikt. Deze cookies zijn – meestal –
cookies van externe partijen.

5. Gebruiken wij cookies van derden?
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”- en “Search Console” dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden
en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te
houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma
van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

6. Hoe weigert en verwijdert u cookies?
Er zijn verschillende manieren om het gebruik van cookies op uw apparaat uit te sluiten of
te beperken.
1. Indien de wet dat vereist, zullen we uw toestemming vragen voordat er cookies
worden gebruikt. U kunt dat accepteren of weigeren.
2. U kunt er ook voor kiezen de door Joho Insurances of de websites van derden
ingestelde cookies te weigeren of blokkeren door het wijzigen van uw
browserinstellingen. De helpfunctie van uw browser kan daarover meer informatie
verschaffen.
3. U kunt zich afmelden voor Google Analytics cookies door de door Google
ontwikkelde ‘Add-on’ te installeren in uw browser
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB)
4. U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde online advertenties van een groot
aantal bedrijven, waaronder enkele wiens cookies wij gebruiken, door
www.youronlinechoices.com te bezoeken.
Houd er echter rekening mee dat bepaalde functies van onze websites niet correct kunnen
werken als u het gebruik van cookies weigert.
Deze cookiepolicy is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2017.

