
Cookies en disclaimer 
English version below 

Toepasselijkheid 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan deze website van ideas at 
work en op alle diensten die via deze website worden gedaan of verricht. Door de website te 
gebruiken ga je akkoord met deze disclaimer. 

Cookies 
Als je deze website gebruikt kan door ons en/of door derden informatie over jouw gebruik van 
deze websites worden verzameld, door middel van cookies. Het mooie is dat deze informatie 
helemaal anoniem is! Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses, zodat wij onze 
website nog beter kunnen maken. Er zijn twee soorten cookies op de website van ideas at work: 

1. Functionele cookies 
Functionele cookies zijn nodig voor het goed laten werken van (delen van) onze website. Denk 
bijvoorbeeld aan de cookies van YouTube die ervoor zorgen dat je onze video’s kunt bekijken 
op onze website. 

2. Analytische cookies 
Voor ons zijn de analytische cookies van Google Analytics belangrijk. Zonder deze anonieme 
gegevens kunnen wij de website namelijk niet verbeteren. Google Analytics verstuurd de 
informatie van die cookie naar de servers van Google en toont ons vervolgens een rapport over 
de activiteiten op de website. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien 
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens 
Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het 
verwerken van de informatie door Google. Deze verwerking dient alleen bovenstaand 
omschreven doel. 

Externe links 
In de blogs en pagina’s op deze website vind je soms linkjes naar andere websites. Dit doen we 
als we denken dat de informatie op die website interessant is voor jou.  We attenderen je erop 
dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk 
zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar 
onze website links bevat. 
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Cookies and Disclaimer 
Nederlandse versie hierboven 

Applicability 
These terms of use apply to every visit to this ideas at work website and to all services provided 
or provided through this website. By using the website you agree to this disclaimer. 

Cookies 
If you use this website, we and / or third parties may collect information about your use of these 
websites by means of cookies. The great thing is that this information is completely anonymous! 
A cookie only remembers your preferences and interests, so that we can make our website even 
better. There are two types of cookies on the ideas at work website: 

1. Functional cookies 
Functional cookies are necessary for (parts of) our website to work properly. Consider, for 
example, the cookies from YouTube that ensure that you can view our videos on our website. 

2. Analytical cookies 
The analytical cookies from Google Analytics are important to us. Without this anonymous data, 
we cannot improve the website. Google Analytics sends the information from that cookie to 
Google's servers and then shows us a report on the activities on the website. Google may 
provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as these 
third parties process the information on behalf of Google. By using this website you consent to 
the processing of the information by Google. This processing only serves the purpose described 
above. 

external links 
In the blogs and pages on this website you will sometimes find links to other websites. We do 
this if we think the information on that website is of interest to you. Please note that we have no 
control over these websites and their security and are not liable for damage resulting from the 
use or content of these external websites to which our website contains links.
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