
Cookiebeleid Karhof Groep 
Hieronder beschrijft Karhof Groep B.V. en Karhof Groep Noord B.V. (hierna: “Karhof Groep” of “wij”) 
omgaan met cookies. Het cookie-beleid is van toepassing op alle websites en social media pagina’s 
van werkmaatschappijen die onderdeel uitmaken van de Karhof Groep. 
Binnen de Karhof Groep beheren wij de volgende websites;  www.karhof.nl, www.compaan.nl, 
www.bestebak.nl, www.dsgwagenparkbeheer.nl, www.carrosserieshop.nl 
 
Cookiebeleid  
Op de websites van De Karhof Groep vindt u functionele, analytische  en social media cookies. We 
maken geen gebruik van advertisingcookies of trackingcookies. 
 
Wat zijn cookies? 
Dit zijn kleine tekstbestandjes die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je computer. 
 
Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor de 
zoekfunctie op onze website. Sinds de wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie 
cookies geen toestemming meer te worden gevraagd aan bezoekers. 
 
Analytische cookies geeft ons inzicht om de website te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld nagaan 
hoe vaak onze website en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken. De gemeten gegevens 
worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk 
verplicht. 
We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Sinds de 
wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te 
worden gevraagd aan bezoekers. 
 
Sociale media cookies maken het mogelijk dat u onze artikelen kan delen met anderen. De social 
media buttons werken alleen als de social media partijen een website-overschrijdende cookie kunnen 
plaatsen. Als u onze website bezoekt, wordt een social media cookie pas geplaatst als u de 
betreffende knop aanklikt. Niet eerder. 
Voor het plaatsen van deze sociale media cookies hebben we volgens de cookiewetgeving uw 
toestemming nodig. 
Voor cookies van derden partijen (Facebook, Twitter, Google Analytics) verwijzen wij naar de 
voorwaarden van deze partijen. Deze kunt u vinden op hun websites. Houdt er rekening mee dat deze 
voorwaarden regelmatig kunnen wijzigen. Hier hebben wij geen invloed op. 
 
Cookies uitzetten of verwijderen 
U kunt ervoor kiezen om de cookies handmatig via u browser uit te zetten of te verwijderen. 
Raadpleeg hiervoor de handleiding van u browser: 
 
Wijzigingen in cookiebeleid 
Het is niet ondenkbaar dat ons cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We 
raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. 
 
Laatste update 3 mei 2018. 
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