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Cookie voorwaarden BUFFERfund 

BUFFERfund maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestandje dat met 
pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparatuur zoals uw 
computer, tablet, mobiele telefoon of andere randapparatuur wordt opgeslagen of uitgelezen.  

Indien u geen cookies wilt ontvangen kunt u de instellingen van uw browser aanpassen en het plaatsen van 
cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer (goed) 
werken of trager zijn. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u 
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. We koppelen geen informatie die 
we opslaan in cookies aan persoonlijke informatie die u aan ons stuurt terwijl u op de website bent. 

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen 
gebruiken. Daarnaast maken wij gebruik van first party cookies: deze worden door onze website zelf geplaatst en 
gebruikt om deze website beter te laten functioneren. Mogelijk wordt gebruik gemaakt van third party cookies: 
deze worden door andere (derde) partijen buiten ons om geplaatst op uw apparatuur. 

Daarnaast worden via onze website cookies geplaatst via Google als deel van de ‘Analytics’ dienst. Deze cookies 
meten het gebruik van onze website. Met deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een 
specifieke pagina op onze website bezoeken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres 
van uw systeem (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Op deze website zijn buttons geplaatst waarmee pagina’s kunnen worden gepromoot of gedeeld op onder meer 
de volgende sociale netwerken: Facebook, Twitter en Google+.  Wanneer u op onze website een social media 
button aanklinkt, wordt bij u een social media cookie geplaatst. Deze cookies worden niet door BUFFERfund 
geplaatst maar door de social media partijen zelf. Wij verwijzen u naar de privacy verklaringen van de social 
medianetwerken om te bezien hoe deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Deze kunnen sterk afwijken 
van de Privacy Voorwaarden van BUFFERfund. 
 
Voor vragen met betrekking tot deze bepalingen kunt u contact opnemen met BUFFERfund via: 
info@bufferfund.nl of per post: BUFFER Invest B.V. Postbus 153, 6960 AD te Eerbeek. 
  
BUFFERfund 
 
KvK: 65312821. 

	
Deze Cookie voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 4 november 2016. 
 

 

 
 


