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Cookiebeleid
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website
wordt meegestuurd en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari,
Firefox, Opera) op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies zou Leafspring kunnen zien welke onderdelen van de
website je met jouw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden
aangepast aan jouw eigen wensen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra jij jouw
webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kan Leafspring jou herkennen bij een nieuw bezoek
op de website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld.
Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door
middel van een cookie onthouden. Hierdoor behoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen
waardoor je prettiger gebruik maakt van de website. Deze cookies kun je verwijderen via de
instellingen van jouw browser.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelt Leafspring met behulp van derden statistieken over het
gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan Leafspring haar
website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze
gegevens is geen toestemming vereist.
Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens
dan heeft Leafspring wel toestemming van jou nodig. Er is dan sprake van tracking cookies.

Google Analytics
Leafspring maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden
statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via
het Google Analytics account van Leafspring verzameld. Analytische Cookies blijven maximaal 2
jaar geldig. Leafspring heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;
	Er een verwerkersovereenkomst tussen Leafspring en Google is over de Analytics gegevens;
	IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar jou of jouw ip-adres te
herleiden zijn;
	Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.
	Gegevensdeling is uitgezet.
	Geen gebruik maakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.
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Google Analytics geeft je de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt jouw bezoek niet mee
in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.
Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van jouw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Social media
Op de website staat een Linkedin en Whatsapp icoon. Wanneer je hier op klikt kom je op de
Linkedinpagina van Leafspring terecht of in het scherm om whatsapp te gebruiken. Er wordt
door de bedrijfspagina te bezoeken of gebruik te maken van Whatsapp geen cookies geplaatst.
Je dient gebruiker te zijn bij Whatsapp om hiervan gebruik te maken.

Cookie overzicht
Cookie

Doel

Verval
termijn

_cfduid

Wij gebruiken Cloudflare om vertrouwd
webverkeer te kunnen identificeren.
We maken de website daarmee een
stukje veiliger.

4 weken

_ga

Wij gebruiken Google Analytics,
bijvoorbeeld om te meten hoe je onze
website hebt gevonden en op welke
manier je onze website gebruikt. Op basis
van deze informatie kunnen wij de werking
van onze website optimaliseren. Wanneer
je hiervoor geen toestemming geeft, zullen
wij dit cookie niet mogen plaatsen.

2 jaar

_gid

Zie beschrijving van _ga.
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1 dag
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Http,
Marketing

Http,
Marketing

Leafspring.nl

Leafspring.nl

Leafspring.nl

Google Analytics
	Welke webpagina’s en hoe lang je deze bezocht hebt
	Met welk apparaat en welke browser je surft
	Op basis van het server IP (dus niet het IP adres van jouw computer) een ruwe locatie
	De refererende website wanneer je doorverwezen wordt via een andere website
Cloudflare
Cloudflare houdt kwaadwillende gebruikers buiten en zorgt daarmee dat Leafspring.nl beveiligd
wordt. Cloudflare slaat geen gegevens van de websitebezoeker op, enkel een versleutelde
versie van het IP-adres om websitebezoekers te onderscheiden.
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Wij houden van persoonlijk contact. Bel of app
ons gerust of stuur ons een e-mail, dan gaan
we binnenkort samen in gesprek.
Bel of app +31 6 51 85 17 01
E-mail info@leafspring.nl
Website leafspring.nl
Leafspring B.V.
KvK 72475730
BTW NL859122505B01

