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Solutio maakt gebruik van cookies 

Deze website gebruikt cookies die uw voorkeuren onthouden en het na-
vigeren op www.solutio.nl makkelijker maken. Met deze cookies kunnen 
wij het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren. 
Daarnaast worden er door derde partijen zoals Google Analytics ook coo-
kies geplaatst ten behoeve van gegevensverzameling voor het verbete-
ren van de website www.solutio.nl. 
 
Hieronder leest u meer over wat cookies zijn en welke cookies wij ge-
bruiken. 
 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes. Deze kleine tekstbestandjes onthou-
den uw surfgedrag en dit wordt opgeslagen op uw computer. U kunt de 
cookies terugvinden in de map tijdelijke internetbestanden. Uw browser 
controleert tijdens het bezoeken van een website of deze bestanden er 
zijn en zo ja wat uw instellingen zijn. 
 
Cookies geven Solutio proces optimalisatie b.v. (hierna te noemen Solu-
tio) inzicht in hoe u onze website gebruikt. Zo kunnen we onze website 
verbeteren en ervoor zorgen dat u relevantere informatie te zien krijgt. 
Tevens gebruiken we de cookies voor marketingdoeleinden. 
 
De cookies die wij verzamelen kunnen we gebruiken voor de volgende 
doeleinden: 

• Analytische doeleinden: Om het gebruik van de website van 
Solutio te analyseren en te verbeteren. 

• Social media doeleinden: Om informatie te delen die op u aan-
sluit via diverse social media kanalen. 

• Promotionele doeleinden: Om buiten de website van Solutio 
(www.solutio.nl) aanbiedingen te doen die relevant zijn. De 
aanbiedingen sluiten aan op de diensten van Solutio en zijn 
gepersonaliseerd aan de hand van uw gedrag op onze website 
zoals bekeken pagina’s. 
 

Wanneer de cookies uitgezet worden kan de beleving en het functioneren 
van de website van Solutio tegenvallen. 

Welke cookies gebruikt Solutio? 

Bij Solutio maken we gebruik van de volgende cookies: 
Noodzakelijke cookies 

Naam Geplaatst 
door 

Verloopt 
na 

Doeleinde verzameling 

Cookie-
Consent 

Solutio 1 jaar Slaat de cookiestatus van 
de gebruiker op voor het 
huidige domein. 

 
Analytische cookies 

Naam Geplaatst 
door 

Verloopt 
na 

Doeleinde verzameling 

_ga Google 
Analytics 

2 jaar Registreert een uniek ID 
die wordt gebruikt om sta-
tistische gegevens te gene-
reren over hoe de bezoeker 
de website gebruikt. 

_gid Google 
Analytics 

Beëndiging  
sessie 

Registreert een uniek ID 
die wordt gebruikt om sta-
tistische gegevens te gene-
reren over hoe de bezoeker 
de website gebruikt. 

_gat Google 
Analytics 

Beëndiging  
sessie 

Gebruikt door Google Ana-
lytics om verzoeksnelheid 
te vertragen. 

Collect Google 
Analytics 

Beëndiging  
sessie 

Gebruikt om gegevens 
naar Google Analytics te 
verzenden over het appa-
raat en het gedrag van de 
bezoeker. Traceert de be-
zoeker op verschillende ap-
paraten en marketingkana-
len. 

State Solutio Beëndiging  
sessie 

Houdt de status van de be-
zoeker bij. 

Overige/ onvoorziene cookies 

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat 
wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde 
partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpa-
gina’s zogenaamde embedded-elementen bevatten; dit zijn teksten, do-
cumenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, 
maar die op, in of via onze website getoond worden. 
 
Indien u op www.solutio.nl cookies tegenkomt die in deze categorie val-
len en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan 
weten. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en 
vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de 
levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaar-
borgd hebben. 

Verwijderen of weigeren van cookies 

Via de browserinstellingen van uw browser kunt u reeds geplaatste coo-
kies verwijderen. Ook kunt u hier het plaatsen van nieuwe cookies wei-
geren. De manier waarop u dit dient te doen verschilt per browser. Wan-
neer het nodig is kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Het 
uitschakelen van de cookies heeft gevolgen voor de desbetreffende com-
puter en browser en waarop u dit instelt. 

Wijziging verklaring 

Solutio behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadple-
gen zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent. 
 
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018 
 


