
 

   

 
 

COOKIE STATEMENT 
SELLMEIJER ADVOCATUUR 

 
 
Cookies 
De website van Sellmeijer Advocatuur maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. De reden dat 
Sellmeijer Advocatuur gebruik maakt van cookies is om de website optimaal te laten functioneren, het gebruiksgemak te 
vergroten en om bezoekersstatistieken bij te houden.  
 
Google Analytics 
De website van Sellmeijer Advocatuur maakt gebruik van de cookies van Google Analytics om onder andere 
bezoekersstatistieken bij te houden en bij te houden hoe effectief onze Adwords-advertenties bij de zoekresultaatpagina’s 
bij Google zijn. Google Analytics gebruikt deze cookies conform haar eigen voorwaarden, zoals te lezen is op de website 
van Google Analytics. Let er op dat deze informatie kan wijzigen. Wilt u niet dat Google Analytics cookies in uw browser 
installeert, dan kunt u dat instellen via de instellingen in uw browser.  
 
Social media cookies 
Via de website van Sellmeijer Advocatuur heeft u de mogelijkheid om informatie die op onze website staat te delen via 
social mediaplatforms, waaronder LinkedIn en Facebook en mogelijk in de toekomst ook Twitter. Door op het icoontje van 
het desbetreffende social mediaplatform te klikken, worden er door deze partij cookies bij u geplaatst. Welke cookies er 
worden geplaatst en wat de voorwaarden van dit specifieke social mediaplatform is, kunt u lezen op de desbetreffende 
websites. U dient hier rekening mee te houden. Indien u dit niet gewenst vindt, klik dan niet op de icoontjes van deze social 
mediaplatforms. U kunt tevens zelf via de instellingen van uw browser de cookies beheren en aanpassen. Sellmeijer 
Advocatuur heeft geen invloed op het gebruik van cookies door deze websites en is daar ook op geen enkele wijze 
verantwoordelijk voor. Sellmeijer Advocatuur gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics 
cookies. 
 
Hyperlinks en cookies van anderen 
De website van Sellmeijer Advocatuur bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Deze websites en de inhoud van 
deze websites worden door derden beheerd. Sellmeijer Advocatuur heeft geen enkele inhoudelijke of technische controle 
of zeggenschap over deze websites. Sellmeijer Advocatuur is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites van derden.  
 
Wijzigingen 
Sellmeijer Advocatuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookie Statement. Wij adviseren u 
daarom regelmatig dit Cookie Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 
 
U kunt uw gegevens altijd opvragen, zo nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neemt u hiervoor en voor andere vragen 
over ons cookiebeleid gerust contact met ons op via info@sellmeijeradvocatuur.nl. 
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