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COOKIE INFORMATIE SHIFFT 

Cookies op onze website 
In artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (Tw) staan regels over het gebruik van cookies op 
websites. Deze regels zijn belangrijk voor jouw privacy. Jouw privacy is uiteraard ook belangrijk voor 
ons en daarom informeren we jou op deze pagina graag over dit onderwerp.  
 
Onderstaand vind je een uitleg over cookies, waarvoor ze gebruikt worden en hoe je je, als je dit wilt, 
kunt afmelden voor cookies. 
 
Wat zijn cookies 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. Wanneer 
je een website bezoekt kunnen cookies naar je computer worden verstuurd. Een cookie bevat 
bijvoorbeeld informatie over gebruikersinstellingen. Bij een volgend bezoek aan de website worden 
deze gebruikersinstellingen herkent door middel van deze cookies. Cookies vergroten je 
gebruiksgemak en zijn noodzakelijk voor de werking van de beveiligde omgeving van de internet 
applicatie. 
 
Welke soorten cookies zijn er? 
Er bestaan drie soorten cookies, namelijk functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. 
 
Functionele cookies:  Functionele cookies zijn nodig om een website te laten werken. Bijvoorbeeld 

voor het onthouden van de items in een winkelmandje of de optie om ingelogd 
te blijven op een website.  

 
Analytische cookies:  Analytische cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van 

een website (klikgedrag). Deze informatie kan worden gebruikt om de werking 
van de website te verbeteren.  

 
Tracking cookies:  Tracking cookies kunnen het surfgedrag van een gebruiker volgen over 

verschillende websites. Hiermee kunnen bijvoorbeeld gerichte aanbiedingen 
worden gedaan op basis van het gedrag op internet.  

 
Welke cookies gebruikt Shifft? 
Shifft gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Onderstaand wordt een opsomming 
gegeven van de cookies die worden toegepast. 
 

- Google Analytics om het gebruiksgemak van onze websites te verbeteren 
- Beveiligingscookies vanuit Laravel (framework voor opbouw van websites) om jouw veiligheid 

te waarborgen 
- SharpSpring om het gebruik van de website te volgen 

 
Afmelden voor cookies 
In de cookie instellingen van je browser kun je de cookies die je toe laat op jouw computer beheren. 
Veelal kun je daar ook aangeven dat je geïnformeerd wil worden als er een cookie wordt aangeboden. 
Wanneer je er voor kiest om het gebruik van cookies te beperken op de website en internet applicaties 
van Shifft zal het zo zijn dat niet alle functionaliteiten (waaronder beveiligingsmaatregelen) correct 
werken.  
 
Wijzigingen in het cookiebeleid 
Het cookiebeleid kan in de toekomst worden uitgebreid of worden gewijzigd.  


