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Cookie statement  
CreditDevice maakt gebruik van cookies op de CreditDevice.com website. Dit doen wij om 
onze website te analyseren, optimaal te kunnen laten functioneren en om onze 
dienstverlening te kunnen verbeteren.  
 
Een cookie is een klein tekstbestandje dat tijdens een website bezoek tijdelijk wordt 
opgeslagen op de harde schijf van uw computer of in het geheugen van uw computer, tablet 
of mobiele telefoon.  
 
Cookie overzicht CreditDevice.com  
Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die door CreditDevice geplaatst kunnen 
worden en waarvoor de cookies worden gebruikt.  
 
Functionele cookies 
CreditDevice maakt gebruik van een aantal functionele cookies welke noodzakelijk zijn om 
onze website goed te laten functioneren. Denk hierbij aan:  
 

• Het onthouden van pagina instellingen  
• Het wel of niet tonen van de cookiemelding op de website  

 
Analytische cookies 
Analytische cookies worden door CreditDevice gebruikt om beter inzicht te krijgen in hoe 
vaak en welke webpagina’s er allemaal worden bezocht. Doormiddel van deze informatie 
kunnen we eventuele wijzigingen en verbeteringen doorvoeren zodat de website altijd 
optimaal blijft functioneren.  
 

• Google Analytics: om (anonieme) website bezoeken te meten en te analyseren 
• Leadinfo: om bedrijven te herkennen die onze website bezoeken 
• LinkedIn Insight: het meten en analyseren van websitegedrag na het tonen van een 

LinkedIn-advertentie 
 
Cookiemelder  
CreditDevice is niet verplicht om toestemming te vragen voor het plaatsen van functionele 
of anonieme analytische cookies. Deze cookies kunnen namelijk niet worden herleid naar 
een persoon. Voor het plaatsen van gepersonaliseerde cookies moeten we wel toestemming 
krijgen van de gebruiker. Dit is ook de reden waarom we gebruik maken van een 
cookiemelding op creditdevice.com.  
 
Wilt u iets aanpassen?  
Heeft u onze cookies geaccepteerd maar wilt u de geplaatste cookies toch verwijderen? Dan 
kunt u dit per browser en of device aanpassen. Wel kan het zo zijn dat bij het verwijderen 
van de cookies de website eventueel niet meer optimaal werkt. Hoe u de instellingen kunt 
aanpassen verschilt per browser. Meer informatie hierover kunt u vinden via de helpfunctie 
van uw browser.  


