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cookie statement 
 
Onze website, www.humens.nl, maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand 
dat met pagina’s van deze website en/of flash applicaties wordt meegestuurd en door de browser op 
de harde schijf van de computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin 
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. 
 
Het gebruik van cookies is van belang voor het goed laten draaien van onze website. Dankzij de 
(anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en 
gebruiksvriendelijker maken. 
 
Rechten met betrekking tot gegevens 
U hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast 
hebt u recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door een mail te sturen via 
mail@humens.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om identificatie. Wanneer het gaat 
om inzage in persoonsgegevens aan een cookie, vragen wij een kopie van het cookie in kwestie mee 
te sturen. Deze zijn terug te vinden via de instellingen in de browser. Voor meer informatie hierover, 
verwijzen wij graag naar onze privacy statement op onze website. 

Graag wijzen wij u erop dat verwijderen van persoonsgegevens in sommige gevallen bepaalde functies 
van onze website minder goed zal functioneren, zoals het invullen van het contactformulier of het 
toezenden van onze nieuwsbrief.  
 
Cookies blokkeren en verwijderen 
Cookies kunnen te allen tijde eenvoudig zelf geblokkeerd en verwijderd worden via de 
internetbrowser. Ook kan de internetbrowser kan zodanig ingesteld worden dat er een bericht wordt 
ontvangen als er een cookie geplaatst wordt. Ook kan er aangegeven worden dat bepaalde cookies 
niet geplaatst mogen worden. 
 
• Chrome 
• Firefox 
• Internet Explorer 
• Edge 
• Safari (iOS) 
• Safari (macOS) 
 
Google Analytics 
Humens gebruikt analytische cookies van Google Analytics om het gebruik van de website te meten. 
Daarmee kan de website beter afgestemd worden op de behoefte van de bezoeker. De met Google 
Analytics verkregen data wordt uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te 
brengen en daarmee de website verder te optimaliseren. De gegevens worden niet gedeeld met 
andere partijen. 
 
Aanpassingen 
Humens behoudt het recht om deze cookie statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze 
website worden gepubliceerd. 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/windows-10-view-delete-browser-history-microsoft-edge
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

