
Verkeersschool Intest hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke 

herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Verkeersschool Intest zal de door u achter 

gelaten persoonlijke gegevens op deze website en Social Media niet doorspelen en/of 

verkopen aan derden. Verkeersschool Intest is tevens van mening dat het van belang is om u 

te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. 

Persoonsgegevens die u op onze website achterlaat worden opgeslagen maar niet gebruikt 

zonder dat daar expliciet toestemming voor is gegeven door u. 

Cookies 

Deze website gebruikt de volgende cookies: 

 

Google Analytics 

Deze cookie stelt Verkeersschool Intest in staat om de activiteiten van de bezoeker op de 

website te meten. De informatie die verwerkt wordt bij deze cookie is niet persoonlijk en 

wordt weergegeven als nummers, daardoor zijn de gegevens niet te koppelen aan een 

individuele persoon. 

Hierdoor proberen we uw privacy te waarborgen. Google Analytics gebruiken we om te 

analyseren welke pagina’s populair zijn of nou juist problemen veroorzaken en bekijken we 

aan welke content u als bezoeker behoefte heeft. We hopen dat u hierdoor meer plezier 

heeft in het bezoeken van onze website. 

 

Google Adwords 

Het gebruik van een cookie voor Google Adwords wordt gebruikt om te bekijken of de 

advertenties die wij via het advertentienetwerk van Google inzetten effectief leidden naar 

meer verkeer en de juiste pagina’s op de website. 

 

Sociale buttons 

De sociale buttons op deze website stellen u in staat om direct te communiceren met uw 

Social Media platform en account. Hierbij worden geen persoonsgegevens van uw 

persoonlijke account gehaald. 

Voor veel toepassingen maakt Verkeersschool Intest gebruik van applicaties van derden, zo 

bevat de website bijvoorbeeld soms videoclips van YouTube en kaarten van Google Maps. 

Deze applicaties van derden verzenden functionele cookies. Deze cookies staan toe dat 

applicaties van deze partijen worden getoond op deze website. 

Privacy van derden 

Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op gegevens die via deze website en de daaraan 

gekoppelde websites (subdomeinen) worden verzameld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 

uw privacy met betrekking tot informatie die u plaatst op andere websites, Social Media, fora 

en overige platformen. 

 


