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Cookieverklaring 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maakt De Monchy & Röben 

Fiscaal Advies gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website www.dmrfa.nl 

(verder: de website) gaat u hiermee akkoord. 

Wat zijn Cookies? 

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch 

kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of 

smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie 

verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde 

servers van De Monchy & Röben Fiscaal Advies of die van een derde partij. 

Op onze website worden cookies gebruikt om:  

• functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen 

(technische of functionele cookies);  

• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te 

verbeteren (analytische cookies); 

• om het mogelijk te maken om onze website te delen via sociale media (sociale 

media cookies). 

1.1 TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES 

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een 

webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden 

dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. 

Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden 

opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt 

gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.  

 

1.2 ANALYTISCHE COOKIES 

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, 

zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze 

campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:  

 

1.3 SOCIAL MEDIA COOKIES 

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse 

sociale media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies: plug-ins van Facebook Inc., 

LinkedIn en Twitter Inc.  
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1.4 IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES 

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer 

u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. 

Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

 

1.5 VERWIJDEREN VAN COOKIES 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde 

periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er 

ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is 

verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen. 

 

1.6 WIJZIGINGEN IN DEZE COOKIEVERKLARING 

Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen 

op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring 

geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

 

1.7 CONTACTGEGEVENS 

Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact 

met ons op via onderstaande contactgegevens:  

 

De Monchy & Röben Fiscaal Advies 

Jan Luijkenstraat 12, 1071 CM  Amsterdam 

KVK: 34197309 

info@dmrfa.nl 

020-6720183 

 

 


