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Wanneer je de website van 1Minuut (1Minuut, wij, ons) bezoekt, maken wij gebruik van cookies. Wij 

gebruiken cookies voor een aantal doeleinden, waaronder: verificatie van gebruikers, onthouden van 

bezoekersvoorkeuren en instellingen, het bepalen van de populariteit van de inhoud, het analyseren 

van siteverkeer en trends, en in het algemeen inzicht in het onlinegedrag en de interesses van 

bezoekers die interactie hebben met onze diensten, het oplossen van bugs en storingen. 

 
1. Wat zijn cookies? 
Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website wordt 

meegestuurd door jouw browser. Dit tekstbestandje wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw 

apparaat (computer, tablet, telefoon, etc.). De informatie uit dit tekstbestandje kan bij een volgend 

bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden, zodat we bijvoorbeeld je 

bezoekersvoorkeuren en instellingen kunnen onthouden en je dit niet bij ieder bezoek opnieuw hoeft 

aan te geven. 

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen toestemmingsvrije cookies en cookies waarvoor jouw 

toestemming vereist is. 

Voor cookies die weinig of geen inbreuk op jouw privacy maken, hoeven wij geen toestemming te 

vragen. Dit zijn cookies die worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden en inzicht te 

krijgen in het functioneren van de website of applicatie (analytische cookies). Ook cookies die nodig 

zijn om de website of applicatie beter te laten functioneren (functionele cookies) zijn toestemmingsvrij. 

Cookies waarmee je kan worden gevolgd tijdens (en eventueel na) jouw bezoek aan de website of 

applicatie (tracking cookies) mogen slechts worden geplaatst na jouw toestemming. Met deze cookies 

kunnen bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk worden gemaakt. 1Minuut maakt nooit gebruik 

van tracking cookies. 

2. Welke cookies gebruiken wij? 
a. Analytische cookies om onze websites te analyseren 

Wij plaatsen analytische cookies om onze website en jouw gebruikservaring continue te 

blijven verbeteren. 

Organisatie Cookie naam Type 
cookie 

Doel Levensduur 

1Minuut 1minuut-_zldp Permanent Zoho CRM – wordt 
gebruikt voor chat, 
chatformulieren en 
bezoekersstatisieken. 

Twee jaar 

1Minuut 1minuut-_zldt Permanent Zoho CRM – wordt 
gebruikt voor chat, 

Eén dag 



chatformulieren en 
bezoekersstatisieken. 

1Minuut Cookie_notice_accepted Permanent Slaat de cookiestatus van 
de gebruiker op voor het 
huidige domein. 

Eén maand 

 

3. Jouw rechten 
1Minuut hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die 

wij verwerken. Wij hebben een privacyverklaring opgesteld, waarin we uitleggen wat wij doen met 

jouw persoonsgegevens als je gebruikmaakt van onze website, hoe we jouw persoonsgegevens 

beschermen en met welk doel wij jouw persoonsgegevens verwerken. Onze privacyverklaring kun je 

hier http://1minuut.com/wp-content/uploads/2019/06/V1.1_Privacyverklaring-website.pdf vinden. 

4. In- en uitschakelen en verwijderen van cookies 
Via de instellingen van jouw browser kun je cookies blokkeren. Wanneer je alle cookies blokkeert, kan 

het zijn dat websites minder goed werken. Met behulp van een adblocker kun je tracking cookies 

blokkeren, zonder dat je functionele en analytische cookies blokkeert. 

Reeds geplaatste cookies kun je verwijderen. Dit kun je doen via jouw internetbrowser, vaak via bij 

“Browsegegevens” of “Browsegeschiedenis”. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het 

verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw 

browser. 

5. Vragen? 
Voor vragen over het gebruik van cookies door 1Minuut kun je altijd contact opnemen via 

info@1minuut.com. 

 

Laatst bijgewerkt: 26 juni 2019 
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