
 

 

Cookiebeleid 

Dit is het cookiebeleid van WillemsWorks Advisory B.V. (hierna 
te noemen “WillemsWorks”, "wij," "ons" of "onze"), een 
onderneming met adres Domela Nieuwenhuislaan 2, Leiden. 
WillemsWorks is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 71728015.  

Dit cookiebeleid legt uit hoe wij cookies gebruiken en hoe wij 
uw gegevens delen en beschermen in relatie tot onze website 
www.willemsworks.nl (de “Website”).  

Het plaatsen van cookies en het verwerken van 
persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in 
overeenstemming is met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet van deze 
verordening, of de voorafgaande wetgeving van de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (de “AVG”), de 
telecommunicatiewet en alle overige privacywetgeving zoals 
die op dit moment geldt. 

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, 
tablet of telefoon worden opgeslagen, wanneer u onze Website 
bezoekt. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon niet 
beschadigen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend 
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De 
cookies zijn noodzakelijk om u een prettige ervaring op de 
Website te geven.  

Cookie Policy 

This is the cookie policy of WillemsWorks Advisory B.V. 
(“WillemsWorks”, "we," "us" or "our"), a company having its 
address at Domela Nieuwenhuislaan 2, Leiden. WillemsWorks, 
registered in the Trade registry of the Chamber of Commerce 
with the number 71728015.  

This cookie policy explains how we use cookies and how we 
share and protect your data in relation to our website 
www.willemsworks.nl (the "Service").  

We use the cookies and collect your data in a manner which is 
compliable with the General Data Protection Regulation 
(“GDPR”), the Dutch telecommunication law and all other 
relevant which is in effect at this moment. 

Cookies are small text files placed on your computer, tablet or 
mobile phone when you use the Service. Cookies are not 
capable or harming your computer, tablet or mobile phone. 
Cookies are needed to be able to provide you with a smooth 
functioning Service. We use three types of cookies, namely 
functional cookies, analytical cookies and tracking cookies. 
However, we will only use the tracking cookies with your 
consent. When you do not consent to the use of tracking 
cookies, the Service will work less smoothly as with tracking 
cookies. 

 

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze 
Website goed te laten werken. Zonder deze cookies kan onze 
Website niet goed functioneren. U kunt deze cookies dan ook 
niet uitzetten. Er bestaat een onderscheid tussen permanente 
functionele cookies en sessie cookies. De sessie cookies worden 
direct na uw bezoek van onze site verwijderd. De permanente 
cookies worden bewaard om te voorkomen dat u niet telkens 
opnieuw dezelfde actie hoeft uit te voeren. Wij delen de 
gegevens die wij inwinnen via deze cookies niet met derden.  

Functional cookies 

Functional cookies are cookies that are essential for the 
functioning of the Service. Without these cookies, the Service is 
unable to function properly. This means that these cookies 
cannot be turned off. There is a difference between session 
functional cookies and permanent functional cookies. The 
session cookies are deleted after you have left the Service. The 
permanent cookies are saved to prevent you from having to 
perform the same action all over again. An example of the use of 
permanent cookies are purchases which you have saved in your 
cart on a shopping website. We do not share the information 
obtained with these cookies with third parties. 



 

 

Analytische cookies 

Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de site 
goed kan functioneren. Door analytische cookies weten wij 
bijvoorbeeld waar op onze site naar wordt gezocht, hoe lang het 
duurt voordat pagina’s geladen zijn en waarop op onze Website 
door onze bezoekers wordt geklikt. Analytische cookies mogen 
soms worden geplaatst zonder uw toestemming. Andere 
analytische cookies worden uiteraard alleen met uw 
toestemming geplaatst.  

Google Analytics: Voor onze analytische diensten maken we 
gebruik van Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf 
Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en 
rapportages te ontvangen over hoe bezoekers de Website 
gebruiken. Google Analytics plaatst een permanent cookie om 
uw webbrowser te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens 
gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die 
wij op basis van de AVG met Google mogen delen. Wij gebruiken 
deze informatie met informatie van andere Gebruikers. 
Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te 
kunnen identificeren. Wij hebben Google geen toestemming 
gegeven om uw gegevens te delen met derden. U kunt volledig 
voorkomen dat Google Analytics u herkent door de cookies uit 
te schakelen in uw browser. Google kan wel verplicht worden de 
gegevens aan derden te verschaffen indien Google daartoe 
wettelijk verplicht wordt. De informatie die Google verzamelt, 
wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door 
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google 
houdt zich aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij 
het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie 
van Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens. 

Analytical cookies 

Analytical cookies are cookies which are needed for the good 
functioning of the Service. Thanks to analytical cookies, we 
know what people search for on the Service, how long it takes 
before a page has been loaded and what buttons are pressed by 
people visiting the Service. Some analytical cookies may be 
placed without your consent. Other analytical cookies are only 
placed when we have your consent to do so. 

Google analytics: We use Google Analytics for our analytical 
services. Google analytics places a permanent cookie in order to 
identify your browser. By doing this, your data are shared with 
Google. We only share data with Google that we are allowed to 
share with Google according to the GDPR. We use this 
information combined with other data from other users. Due to 
this, we are unable to identify you as an individual. We have not 
given Google permission to share your data with third parties. 
However, Google can be legally obliged to share your data with 
third parties. The information which is obtained by Google is 
anonymized as much as possible. The information is transported 
and saved on servers in the United States. Google complies with 
the Privacy Principles and is a member of the Privacy Shild-
programm from the American Ministry of Commerce. This 
means that there is a appropriate level of protection for the 
procession of your personal data.

Relatie management cookies 

Wij gebruiken HubSpot voor het bewaren van 
persoonsgegevens en voor marketing automation en analytics 
doeleinden. HubSpot gebruikt hiervoor verschillende cookies, 
die uw voorkeuren onthouden, en die het mogelijk maken om 
een koppeling te maken met andere gegevens in het systeem. 
Ook gebruiken wij Hubspot om onze live chat widget aan te 
bieden.  

Relationship management cookies 

We use HubSpot for the storage of personal data and for 
marketing automation and analytics purposes. HubSpot uses 
various cookies for this, which remember your preferences and 
which make it possible to establish a link with other data in the 
system. We also use Hubspot to offer our live chat widget.

Sociale media cookies 

Op onze website(s) zijn buttons van sociale netwerken als 
Facebook en Twitter opgenomen. Deze buttons werken door 
stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door 
middel van deze code worden cookies op de Website geplaatst. 
Wij hebben daar geen invloed op.. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk 
geanonimiseerd. Bedrijven als LinkedIn, Twitter, Facebook en 
Google + houden zich aan de Privacy Shield principes en zijn 
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake 
is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van 
eventuele persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. 

Social media cookies 

Our pages contains buttons from social media, such as Facebook 
and Twitter. These buttons come with a code which has been 
made by these networks themselves. These codes put cookies 
on the Service. We cannot influence this process.  

The information which is obtained by these social networks is 
anonymized as much as possible. Companies as LinkedIn, 
Twitter, Facebook and Google+ comply with the Privacy Shield 
Principles and are a member of the Privacy Shield-program from 
the American Ministry of Commerce. This means that there is an 
appropriate level of protection as described in the GDPR.



 

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op 
dataportabiliteit 

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw 
gegevens wil wijzigingen of verwijderen of als u uw 
persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wil laten overdragen 
aan u of aan een derde, dan kunt u contact opnemen met 
WillemsWorks door een e-mail te sturen naar 
advisory@willemsworks.nl of een brief sturen aan: 
 
WillemsWorks Advisory B.V. 
Domela Nieuwenhuislaan 2 
2314 ES Leiden 

Right of access, right of rectification, right to object and right 
to data portability 

If you would like to have access to your personal data, if you 
would like to change or delete your personal data and/or if you 
would like to transfer your data or have your data transferred to 
a third party, than please contact WillemsWorks by sending an 
email to WillemsWorks or by sending a letter to: 

WillemsWorks Advisory B.V. 
Domela Nieuwenhuislaan 2 
2314 ES Leiden 
The Netherlands

Onvoorziene cookies 

Wij proberen een zo goed mogelijk overzicht te houden over de 
cookies op onze Website. Het kan voorkomen dat derden 
cookies plaatsen op onze Website. In dat geval vindt u deze 
cookies niet terug in dit overzicht. Het gaat dan met name om 
embedded elementen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als een 
video die op Youtube is opgeslagen op onze Website wordt 
gedeeld. Komt u op onze Website een cookie tegen die niet in 
dit overzicht staat? Dan verzoeken wij u contact op te nemen 
met ons door een mail te sturen naar advisory@willemsworks.nl.  

Unforeseen cookies 

We are constantly trying to keep a good overview on the 
cookies on our Service. However, it is possible that third parties 
place cookies on the Service. If that happens, you will not find 
these cookies in this overview. This mainly concerns embedded 
elements, for example cookies from an embedded YouTube 
video. Do you find cookies on the Service that are not listed in 
this overview? Than please contact us by sending an email to 
advisory@willemsworks.nl.

Beveiligen en delen van verkregen informatie 

Wij hebben passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om gegevens die wij via onze website(s) 
verzamelen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking. 

Informatie die we verzamelen met functionele cookies delen wij 
niet met derden.  

Informatie verkregen met analytische cookies delen wij zonder 
uw toestemming alleen met derden nadat wij deze gegevens 
hebben geanonimiseerd of nadat wij voor het delen van uw 
gegevens uw toestemming hebben gekregen.  

Informatie verkregen met tracking cookies delen wij alleen met 
derden indien wij daartoe uw toestemming hebben gekregen. 

Securing and sharing obtained information 

We have taken appropriate technical and organizational 
measures to protect data that we collect via our website (s) 
against any form of unlawful processing. 

We do not share information that we collect with functional 
cookies with third parties. 

Without your permission, we only share information obtained 
with analytical cookies with third parties after we have 
anonymized this data or after we have received your permission 
to share your data. 

We only share information obtained with tracking cookies with 
third parties if we have received your permission to do so.

Zeggenschapswijziging 

Wanneer WillemsWorks, of een deel daarvan, wordt verkocht, 
overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie 
terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, 
faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die 
via de Website zijn verzameld onder de verkochte of 
overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de 
afspraken in dit Cookiebeleid moeten opvolgen. 

Change of control 

If we sell or otherwise transfer part or the whole of 
WillemsWorks or our assets to another organization (e.g., in the 
course of a transaction like a merger, acquisition, bankruptcy, 
dissolution, liquidation), your information collected through the 
Service may be among the items sold or transferred. The buyer 
or transferee will honor the commitments we have made in this 
cookie policy.

Wijzigingen 

WillemsWorks kan van tijd tot tijd het Cookiebeleid aanpassen 
of updaten. U wordt daarom geadviseerd om dit Cookiebeleid 
regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Cookiebeleid 
treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op 
onze website www.willemsworks.nl  

Amendments 

WillemsWorks may adjust or update the Cookie Policy from 
time to time. You are therefore advised to consult this Cookie 
Policy regularly. Adjustments to this Cookie Policy take effect as 
soon as they are published on our website 
www.willemsworks.nl.
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