
 

Dit cookie statement ziet op het gebruik van cookies op de website van de 
diverse FlanQ Accountants & Adviseurs entiteiten (hierna ‘FlanQ Accountants & 
Adviseurs’), te weten www.flanq.nl (https://www.flanq.nl) 

Contactgegevens 

FlanQ Accountants & Adviseurs maakt gebruik van cookies op haar Website. 
Onze contactgegevens zijn: 
FlanQ Accountants & Adviseurs 
Jan Valsterweg 87 
3315 LG  Dordrecht 
Tel:  078 – 622 9090 
Mail: info@flanq.nl 

Algemeen 

Op de website gebruiken wij technologieën die kleine databestanden plaatsen 
op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Deze kleine bestandjes maken het 
voor ons mogelijk om bepaalde informatie voor analytische doeleinden op te 
slaan. Daarnaast maakt het gebruik van degelijke kleine databestanden het voor 
ons mogelijk om bepaalde informatie over u te onthouden, zoals uw 
taalinstellingen. Deze kleine databestanden worden ook wel cookies genoemd. 
De website van FlanQ Accountants & Adviseurs maakt uitsluitend gebruik van 
cookies voor analytische en technische doeleinden. 

Wij maken op onze website gebruik van verschillende soorten cookies, te 
weten: 

• analytische cookies 
• functionele cookies 

Hieronder zal de werking van deze verschillende soorten cookies nader worden 
uitgelegd. 

Analytische cookies 



Analytische cookies worden door FLANQ ACCOUNTANTS & ADVISEURS gebruikt 
om met behulp van software van derde partijen (bijv. Google Analytics) te 
kunnen meten wat er het meest bekeken wordt op de website en hoeveel 
bezoekers er op de website komen. FLANQ ACCOUNTANTS & ADVISEURS 
gebruikt deze informatie om de inhoud van de website optimaal af te kunnen 
stemmen op de behoeftes van de bezoekers. 

Functionele cookies 

Functionele cookies worden door FLANQ ACCOUNTANTS & ADVISEURS gebruikt 
om bepaalde voorkeuren of gebruikersinstellingen van bezoekers te bewaren, 
zodat het gebruik van de website voor u als bezoeker kan worden 
geoptimaliseerd. Daarnaast gebruikt FLANQ ACCOUNTANTS & ADVISEURS 
functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken. 

Verwijderen of verbieden van gebruik van cookies 

Wanneer u wenst dat FLANQ ACCOUNTANTS & ADVISEURS bepaalde cookies 
verwijdert, of wanneer u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, kunt u dit in 
uw internetbrowser aangeven. Uw voorkeuren dient u voor elke internetbrowser 
die u gebruikt apart in te stellen. Verschillende soorten internetbrowsers bieden 
verschillende functionaliteiten en opties. 

Afsluitende opmerking 

FLANQ ACCOUNTANTS & ADVISEURS behoudt zich het recht voor dit 
cookiereglement aan te passen. Het huidige reglement is bijgewerkt in april 
2018. 

 


