De website van Boer & Croon Corporate Finance (‘BCCF’) maakt gebruik van cookies.
Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder
andere door analyse van bezoekersgedrag.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te
onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen uw voorkeuren en
interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt
de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen. Cookies brengen de veiligheid van uw
computer niet in gevaar.

Welke cookies gebruikt de site van BCCF?
Op deze website worden functionele en analytische cookies gebruikt.

Functionele cookies
Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen onze site te bekijken, de functies op de website te gebruiken en
toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor
marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere
gedeelten van de site niet worden gebruikt.

Analytische cookies
Onze site maakt gebruik van Google Analytics voor websiteoptimalisatie- en marketingdoeleinden. Hiervoor worden
cookies gebruikt op bccf.nl. Google verzamelt gegevens over het surfgedrag van gebruikers van bccf.nl, slaat deze
gegevens op uw apparatuur op en heeft toegang tot die opgeslagen gegevens.

Hoe zet u cookies uit?
Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies te willen blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser
doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u
dit proces per computer te herhalen.
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