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Cookiebeleid 

1. Wie zijn wij?  

Neurolytics B.V., 

Europalaan 400, 4e Verdieping,  

3526 KS Utrecht,  

Nederland 

Wanneer gebruikers onze Website (https://neurolytics.ai/) bezoeken, kunnen wij cookies en andere 

technologieën (zoals trackers en pixels) gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren door 

de gebruikers een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden.  

Dit kan een herkenning inhouden van uw browser of apparaat, de voorkeuren van de gebruiker, de 

pagina's die de gebruiker bezoekt, hoe de gebruiker interageert met onze Website en om de gebruiker 

verdere diensten aan te bieden. Bezoek ons Privacybeleid voor meer informatie over onze praktijken 

inzake gegevensbescherming. Deze informatie identificeert de gebruiker meestal niet rechtstreeks als 

persoon, maar kan wel een meer gepersonaliseerde ervaring bieden tijdens het gebruik van onze 

Website en diensten. 

De gebruiker stemt in met de noodzakelijke cookies door onze Website te gebruiken en met andere 

cookies door te klikken op "Alles toestaan" of "Selectie toestaan". Een gebruiker kan klikken op "Details 

tonen" op de cookie banner om meer details te vinden over de cookies die we op de Website gebruiken. 

Als een gebruiker zijn cookievoorkeuren wil wijzigen, klik dan hier.  

2. Wat zijn cookies?  

Een cookie is een tekstbestand dat naar de webbrowser van een gebruiker wordt gestuurd en in de 

browser of het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen, dat informatie over de gebruiker bevat en 

wordt gebruikt om de gebruiker later te identificeren, waardoor functies en functionaliteit mogelijk 

worden. Dergelijke cookies zijn uniek voor uw browser.  

Wij maken gebruik van sessiecookies, permanente cookies, cookies van de eerste partij, cookies van 

derden, noodzakelijke cookies, voorkeurcookies of functionele cookies, analytische of statistische 

cookies, marketingcookies:  

a. Sessiecookies zijn cookies die naar uw browser worden gestuurd en alleen bestaan zolang 

de browser geopend is en automatisch worden verwijderd wanneer een gebruiker het gebruik 

van de webbrowser beëindigt. 

b. Persistente cookies, zijn cookies die door uw browser worden opgeslagen totdat u of de 

browser deze cookies verwijdert of de cookies kunnen verlopen.  

c. First-party cookies, zijn cookies die worden verzonden vanaf het neurolytics.ai domein. 

d. Third-party cookies, zijn cookies die worden beheerd door bepaalde andere goedgekeurde 

derde partijen. Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van onze Website en 

Diensten te meten. De persoonsgegevens die door deze derden worden verzameld en 

verwerkt, zijn onderworpen aan hun respectieve privacybeleid. De lijst van derden vindt u hier. 

e. Noodzakelijke cookies zijn cookies die ons in staat stellen de gebruiker een veilig, beveiligd 

en stabiel gebruik van de basisfuncties van de Website te bieden. 

f. Voorkeur of functionele cookies, zijn cookies die ons in staat stellen de gepersonaliseerde 

instellingen van de gebruiker op de website te onthouden. 

https://neurolytics.ai/
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g. Analytics of statistische cookies, zijn cookies die ons in staat stellen het gedrag van een 

gebruiker op de Website te analyseren om de ervaring van de gebruiker op de Website te 

meten en te verbeteren. 

h. Marketing cookies, zijn cookies die worden gebruikt om op maat gemaakte of op maat 

gemaakte reclame aan een gebruiker aan te bieden op basis van de interesses binnen de 

Website en buiten de Website. 

3. Waarom gebruiken wij cookies?  

Wij gebruiken cookies om gebruikers de best mogelijke gepersonaliseerde ervaring te geven op onze 

Website door gebruikers efficiënt te laten navigeren tussen subpagina's van de Website, de gebruiker 

te verifiëren, andere essentiële veiligheidscontroles uit te voeren, uw voorkeuren te onthouden voor 

een sessie of voor tussen bezoeken aan de website, en de Website en Diensten voortdurend te 

verbeteren. 

4. Hoe kunt u cookies beheren?  

Wanneer een gebruiker voor het eerst op de Website komt, wordt de gebruiker gevraagd om de cookie-

instelling te kiezen en door de cookie-instellingen te accepteren, geeft u toestemming om de cookies 

te plaatsen in overeenstemming met dit Cookiebeleid. Een gebruiker kan zich altijd afmelden voor de 

cookies door de cookie-instellingen onderaan de pagina Cookiebeleid te wijzigen.   

Wij wijzen u erop dat als u sommige en/of alle cookies in uw browserinstellingen uitschakelt, noch wij, 

noch derden cookies in uw browser kunnen plaatsen. Dit kan de goede werking van onze Website 

fundamenteel beïnvloeden. Het kan ook zijn dat u bij elk bezoek uw instellingen handmatig moet 

aanpassen. Dit kan invloed hebben op uw ervaring van de Website en de Diensten die wij aanbieden. 

5. Hoe blijf ik op de hoogte van de Cookies?  

Met het oog op mogelijke toekomstige wijzigingen van onze Website of wijzigingen in de wettelijke 

vereisten met betrekking tot het gebruik van cookies, kunnen wij dit cookiebeleid van tijd tot tijd zonder 

voorafgaande kennisgeving wijzigen. U kunt de meest recente versie van dit cookiebeleid lezen, door 

onderaan de pagina op "Cookiebeleid" te klikken. Voor meer informatie over ons cookiebeleid en 

verwerkingsactiviteiten verwijzen wij u naar ons privacybeleid. 

6. Zal een gebruiker die een cookie weigert nog steeds gebruik kunnen maken van onze 

Website?  

Wij gebruiken cookies om verschillende redenen, zoals om voorkeuren te bepalen, gebruikers efficiënt 

tussen pagina's te laten navigeren, de gebruiker te verifiëren en andere essentiële veiligheidscontroles 

uit te voeren, en de gebruiker in staat te stellen deel te nemen aan onze online videobeoordeling. 

Daarom zal de gebruiker de Website en onze Diensten kunnen gebruiken door in te stemmen met de 

nodige cookies.  

7. Betekenen cookies dat ik koude telefoontjes of junkmail kan krijgen?  

Wij gebruiken de via cookies verzamelde gegevens nooit om contact op te nemen met een gebruiker 

via post, e-mail of telefoon. Wij kunnen cookies gebruiken om een gebruiker subtiel op maat gemaakte 

inhoud te tonen op onze Website of andere websites van zaken waarvan wij denken dat een gebruiker 

daarin geïnteresseerd kan zijn, maar alleen met betrekking tot Neurolytics producten en diensten, alleen 

als u toestemming geeft voor de marketing cookies.  

8. Brengen cookies mijn veiligheid in gevaar wanneer ik op deze website ben ingelogd?  

De cookies die wij gebruiken zijn onderhevig aan wettelijke naleving door ons en door derde partijen 

zoals vereist. Veel van de cookies worden gebruikt voor het bieden van belangrijke beveiligingsfuncties, 
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zoals het beschermen van uw accounts, het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van de 

Website.  

9. Hoe zit het met cookies op websites van derden waarnaar wij doorverwijzen?  

Wanneer wij links naar andere websites opnemen, dient u er rekening mee te houden dat deze hun 

eigen privacy- en cookie-beleid hebben dat van toepassing is op het gebruik van de informatie die een 

gebruiker aan hen verstrekt. Wij raden de gebruiker aan hun privacy- en cookie-beleid te lezen, 

aangezien Neurolytics niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor hun privacy- en/of 

gegevensverwerkingspraktijken. 

 

 

 


