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Dynamx Cookies 

Dynamx B.V. (hierna “Dynamx”) werkt bij bepaalde onderdelen van haar website met cookies. Een cookie is 
een bestandje die door uw internetbrowser op uw computer kan worden geplaatst. Een cookie omvat 
informatie over een bezoek aan onze website en andere sites waarop wij adverteren, om advertenties aan te 
bieden die aansluiten bij de interesse die u toonde bij het bezoeken van onze website. Bij het aanbieden van 
deze advertenties, kan een uniek third-party cookie worden geplaatst in uw browser. 

Er zijn drie soorten cookies, die Dynamx voor verschillende redenen gebruikt: 

1. Technisch noodzakelijke of functionele cookies: deze zijn nodig voor het optimaal functioneren van 
onze website. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter af te stemmen aan het gebruik en 
voorkeuren van bezoekers van onze website. Hierdoor wordt het gebruikersgemak van de website 
verhoogd. 

2. Tracking cookies: deze worden gebruik voor het vergaren van surfinformatie. Bijvoorbeeld door 
mogelijke interesse tijdens het gebruik van de website te volgen. Door middel van tracking cookies 
kunnen netwerken informatie verzamelen welke advertenties al zijn bezocht en op welke specifiek 
verder is gekeken. 

3. Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te 
houden en voor het analyseren van trends bij het gebruik van onze website. Dynamx neemt de 
verwerking van uw gegevens serieus en werkt continue aan verbeteringen van de manier waarop we 
informatie aanbieden en beschermen. Indien u niet wenst dat cookies worden geplaatst, kunt u dit 
zelf aanpassen. 

U kunt er voor kiezen om – in het algemeen – geen cookies op uw computer toe te staan. De meeste 
computers accepteren automatisch cookies, maar dit kan anders ingesteld worden door browser instellingen 
aan te passen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de netwerkbrowser die u gebruikt. Gangbare 
internetbrowsers zijn bijvoorbeeld: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari en Opera. 

Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het gebeuren dat sommige onderdelen van de website niet 
meer goed functioneren. Cookies kunnen ook door uzelf -per keer- na een internetsessie worden verwijderd. 
Raadpleeg hiervoor de handleiding van de netwerkbrowser die u gebruikt. 

 


