
Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van 
cookies op de website van TeamFive21 B.V.   
 
1. Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de 
computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om 
websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de 
website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz. 
 
Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang 
hun oorsprong, functie en levensduur. Meer informatie over de soorten cookies kan u 
vinden op  www.allaboutcookies.org . 
 
2. Waarvoor worden cookies gebruikt? 
TeamFive21 B.V. gebruikt cookies om: 
● het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren; 
● te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken 

op te stellen; 
● de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen. 
 
3. Welke soorten cookies gebruiken we? 
Noodzakelijke cookies  stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren 
en de functies van de website te gebruiken. 
 
Performance cookies  verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals 
het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en 
foutmeldingen. We gebruiken o.m.  Google Analytics  (zorgt voor het verzamelen van 
anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van 
bezoekersstatistieken –  Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van 
onze partners gebruikt ). 
 
Functionele cookies  verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw 
keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login). 
 
Advertising   cookies  zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde 
reclameboodschappen kan sturen. Onze website gebruikt o.m.  Double-click 
(verzamelt gegevens over het bekijken van pagina’s en advertenties, en kan een 
gebruikersprofiel opstellen. Dit gebeurt in principe anoniem tenzij de gebruiker zich 
kenbaar maakt via zijn Google-account,  Facebook Conversion Pixel  (registreert 
aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie in Facebook). Deze informatie 
wordt toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker.   

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/


We maken ook gebruik van web beacons (of clear gifs) in combinatie met cookies. 
Een web beacon is een kleine grafische afbeelding (normaal gezien 1 pixel x 1 pixel) 
in een mail of website waardoor het gedrag van gebruikers van een website kan 
worden geanalyseerd. 
 
4. Sociale netwerken cookies 
Op de website van Five21 zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen delen 
op sociale netwerken. Deze buttons werken door code die van deze sociale 
netwerken zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. TeamFive21 
heeft daar geen invloed op.  
 
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De 
informatie wordt overgebracht naar en door deze sociale netwerken opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. Facebook en Google stellen zich te houden aan de 
Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel. 
 
5. Hoe kan u uw cookies beheren? 
Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. Hierdoor zijn de 
advertenties beter afgestemd op uw interesses. Als u de cookies uitzet krijgt u nog 
altijd reclame te zien, alleen is deze niet meer afgestemd op uw voorkeuren. 
Bovendien moet u eventuele inloggegevens (password, username) elke keer 
opnieuw intikken als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt. 
 
De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo 
instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat 
cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, 
vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser of via de volgende links: 
Google Chrome 
Internet Explorer 
Mozilla Firefox 
Safari 
 
Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor 
te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel. 
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via de 
website van Five21 advertenties vertonen. Deze cookies kunnen centraal worden 
verwijderd via Your Online Choices. Deze cookies worden dan niet bij een website 
van een derde opnieuw geplaatst.  http://www.youronlinechoices.com/ .  
 
Meer informatie over het beheren van cookies kan u 
vinden op  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/


 
6. Kan ik mijn gegevens opvragen? 
U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen. 
U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@teamfive21.nl. Om misbruik te 
voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf adequaat te identificeren. Wanneer 
het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient een kopie 
van het cookie in kwestie mee te worden gestuurd. Deze kan worden teruggevonden 
in de instellingen van uw browser . 
 
 


