
CookieBeleid 

1. Het gebruik van cookies  

TeachBack maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig 

bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash applicaties wordt 

meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, 

mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin 

opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers 

teruggestuurd worden. 

 

2. Toestemming door het gebruik van cookies 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit 

doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner. 

 

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen  

TeachBack maakt gebruik van analytische cookies. Met behulp van deze 

cookies zijn we in staat om te bekijken welke pagina’s worden bezocht en 

waarop geklikt worden binnen onze site. De web-statistieken van dit 

gedrag gebruiken we om bijvoorbeeld te achterhalen welke 

zoekopdrachten geen resultaat opleveren, zodat we onze zoekresultaten 

kunnen verbeteren. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. 

 

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van 

persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking 

van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt 

deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@teachback.nl. 



Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te 

identificeren. Wanneer het gaat om inzage in je persoonsgegevens 

gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in 

kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je 

browser. 

 

5. Cookies blokkeren en verwijderen  

Je kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via 

je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je 

een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook 

aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor 

deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je 

browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van 

deze website. 

 

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies  

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast 

door voortdurende ontwikkelen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. 

Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven 

van eventuele wijzigingen. 

 

7. Slotopmerkingen  

Wij zullen deze verklaringen af en toe moeten aanpassen, bijvoorbeeld 

wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom onze cookies 

wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. 

 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact met 

ons op via info@teachback.nl 


