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Cookiebeleid 
We gebruiken cookies! Wat dit precies allemaal inhoudt, hoe het werkt en wat we ermee doen, lees je in ons 

cookiebeleid. 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die, terwijl je surft op het internet, worden opgeslagen op je computer, laptop, 

telefoon of tablet. Als het ware broodkruimels met data. Vandaar de naam. Ook als je onze website bezoekt worden 

er cookies opgeslagen. Dit kunnen cookies zijn van onszelf of van onze partners waar wij mee samen werken.  
 

Waarom gebruiken wij cookies? 

We gebruiken cookies om onze website te optimaliseren voor jou als bezoeker en gebruiker. Voor een optimale 

beleving moeten alle technieken van de website goed werken, zoals onze vacatures, sollicitatieformulier, 

nieuwsberichten en social media koppelingen. Daarnaast geven cookies ons informatie en inzicht om onze 

advertentiecampagnes te optimaliseren. 
 

Welke informatie slaan wij niet op via cookies? 

Onze eigen cookies slaan geen persoonsgegevens op. Alleen bij het versturen van een sollicitatie deel jij deze 

gegevens met ons. Solliciteren kan overigens alleen na akkoord op onze Privacyverklaring Hoewel cookies helpen 

onze website en advertentiecampagnes te optimaliseren, kunnen deze dus niet gebruikt worden om op basis van 

persoonsgegevens advertentiecampagnes te optimaliseren.  
 

Welke informatie slaan wij wel op via cookies?  

Elke cookie heeft een eigen functie en slaat andere informatie en statistieken op. Deze zijn: 
 

Functionele cookies 

● Bedoelt voor het optimaal functioneren van onze website. Dankzij deze cookies werken alle technische onderdelen 

van de website zoals het moet. Daarnaast worden jouw voorkeuren onthouden. Bijvoorbeeld dat je al eens 

akkoord hebt gegeven op onze cookies. Handig! 
 

Cookie Partij Doel Bewaartermijn 

PHPSESSID Rochewood Het bijhouden van de 

actieve sessie van de 

gebruiker op de 

website. 

Deze wordt vernieuwd 

per bezoek aan de 

website. 
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cookie_notification Rochewood Het bij houden van de 

gemaakte keuze van 

de cookie melding 

1 maand 

 

Analytische cookies 

● Bedoelt voor het verzamelen van statistieken via Google Analytics en Hotjar. Statistieken bestaan onder andere 

uit surfgedrag, bezoekersaantallen, bezoektijden, bezochte pagina’s, verkeersbronnen en conversies (sollicitaties). 

Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een persoon of gebruiker. Persoonsgegevens uit 

sollicitatieformulieren worden nooit in Google Analytics en/of Hotjar verwerkt of opgeslagen. 
 

Cookie Partij Doel Bewaartermijn 

Verschillende cookies 

(o.a. 

_hjIncludeInSample; 

_hstc)  

 

Hotjar Performance en 

gebruiksmak van de 

website analyseren. 

Een aantal cookies met 

verschillende 

vervaldata, raadpleeg 

het privacybeleid van 

Hotjar voor meer 

informatie. 

mp_* Hotjar & Mixpanel Cookies ingesteld door 

Mixpanel om het 

trackgebruik op 

hotjar.com uit te 

voeren. 

1 jaar 

hubspotutk Hotjar & Hubspot Cookies ingesteld door 

HubSpot om bezoekers 

op hotjar.com bij te 

houden. 

1 jaar 

 

Chat cookies 

● Bedoelt voor het functioneren van onze chatfunctie op de website. Onze chatfunctie wordt aangeboden door 

Zendesk Chat De cookie van Zendesk Chat slaat alleen de gespreksgeschiedenis op als je een chat met ons 

opstart. Verder worden alle gegevens die je in de chat zelf noemt opgeslagen. 
 

Cookie Partij Doel Bewaartermijn 

__cfduid Zendesk Chat Ondersteuning van de 

functionaliteiten van 

de chat 

1 jaar 

 

Social media en advertentiecookies 

● Wij adverteren via Google Adwords. Om deze advertentiecampagnes te optimaliseren, wordt er een cookie op 

jouw computer, laptop, telefoon of tablet geplaatst als je op een van onze advertenties klikt. Verder hebben wij 
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social media als Linkedin, Facebook, Twitter en Youtube geintegreerd in onze website. Daardoor kun je 

bijvoorbeeld vacatures delen of video’s bekijken. Deze social media plaatsen cookies om advertenties af te 

stemmen op het surfgedrag van onze bezoekers. 
 

Mailingcookies 

● Wij plaatsen geen cookies ten behoeve van onze mailingcampagnes. Je kunt alleen e-mails van onze 

mailingcampagnes ontvangen als je hiervoor zelf toestemming hebt gegeven op onze privacyverklaring. 

Bijvoorbeeld omdat je bij ons hebt gesolliciteerd. Om onze mailingcampagnes te versturen, gebruiken wij 

Mailchimp. 
 

Partners waar wij mee samenwerken 

Wij werken met verschillende partners samen die hun eigen cookies plaatsen op onze website. Deze en het 

bijbehorende privacy- en cookiebeleid vind je via: 

 
• Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=ZZ 

• Zendesk Chat: https://www.zopim.com/ 

• Mailchimp: https://www.mailchimp.com/ 

• Hotjar: https://www.hotjar.com/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/ 

• Twitter: https://www.twitter.com/ 

• Youtube: https://www.youtube.com/ 

 

Cookies verwijderen 

Als je cookies wilt verwijderen, dan kan dit eenvoudig via je browser. Per browser vind je hier hoe je dat doet: 

 
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 

• Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/ 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

 

Vragen en opmerkingen over ons cookiebeleid 

Heb je vragen over ons cookiebeleid dan bereik je ons: 

 

• schriftelijk aan Rochewood B.V., Deventerweg 1d, 3843 GA Harderwijk 

• per mail via info@rochewood.nl 

• telefonisch via 0341 763 408 
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Wij passen ons cookiebeleid aan als het nodig is. Het meest actuele cookiebeleid is te allen tijde inzichtelijk op de 

website van Rochewood (www.rochewood.nl). Deze versie is opgesteld in oktober 2018.  

 


