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COOKIESTATEMENT  
Hunter Management Partners B.V. 
 
 

Gebruik van cookies 
Hunter Management Partners B.V. (hierna HMP), gevestigd aan Rond het Fort 36 te Nieuwegein, gebruikt 
functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 
aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zie voor een 
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 
 
Functionele cookies 
HMP gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden 
ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor deze cookies is 
uw toestemming niet vereist. 
 
Analytische cookies 
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Bij de instelling daarvan heeft HMP de 
handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor niet te herleiden 
naar persoonsgegevens en zijn ze derhalve privacy ‘veilig’; zodat deze cookie zonder uw toestemming 
geplaatst mag worden. 
 
Tracking cookies 
Daarnaast plaatst HMP cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en 
nieuwsbrieven kunnen aanbieden. Voor deze cookies is altijd toestemming nodig voordat die geplaatst 
mogen worden. Deze cookies worden dus pas ingeladen nadat u daarvoor toestemming gegeven heeft. 
 
Cookies van derden 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door sociale mediabedrijven, waaronder: 

- LinkedIn 

- Facebook 

- Twitter 

Andere websites zoals social media 
HMP wijst u erop dat klikken op social media iconen, link of –banners tot gevolg kan hebben dat u naar 
andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan 
op de website van HMP. U dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te 
raadplegen, omdat HMP niet verantwoordelijk zijn voor, en geen zeggenschap heeft over, de 
gegevensverzameling op deze websites. 
 
Verwijderen en weigeren van cookies 
Via uw browserinstellingen kunt u cookies verwijderen en instellen dat u niet meer wilt dat er cookies 
geplaatst worden. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser. Let op: deze instellingen gelden 
dan alleen voor uw browser van de computer waarop u het instelt. 
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Afmelden cookies 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser 
verwijderen. 
 
Bewaartermijn 
Cookies gebruikt op de website van HMP worden maximaal 1 jaar bewaard. 
 
Wijzigingen in onze cookiestatement 
Deze cookiestatement kan te allen tijde door HMP worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons 
cookiebeleid zullen wij de wijziging in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke op onze website 
worden gebruikt. 
 
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de cookiestatement van HMP, dan kunt u ons te allen tijde 
e-mailen op hmp@hmp.nl of ons kantoor bellen (085-0492444) om uw vragen of opmerkingen voor te 
leggen aan een van onze deskundigen. 
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