
Disclaimer 

 

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Phi Architectuur geen 

garanties geven voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Phi  

Architectuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen 

van het gebruik daarvan. U kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens die op deze site worden 

weergegeven. 

 

 

 
Copyright 

 

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Phi Architectuur in 

enige vorm of op enige wijze worden gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt, anders dan voor persoonlijk, niet-bedrijfsmatig gebruik. 

 

 

 

Cookiebeleid 

www.phi-architctuur.nl gebruikt: 

 Functionele cookies 

o Kernfuncties 

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. 

Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er 

op phi-architectuur gebruik gemaakt van cookies om te kunnen reageren. Ook 

worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.  

o Sociale knoppen 
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op 
LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken 
gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent, zodat je nhoeft in 
te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die 
zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van LinkedIn (welke 
regelmatig kunnen wijzigen) inzien.  

o Embedded content 
In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt 
gehost en op Marketingfacts wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare 
presentaties, YouTube video's en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale 
knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en 
persoonsgegevens doen kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende 
dienst. Wij hebben hier geen controle op. 

 Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het 

surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken, en 

op basis daarvan de website verbeteren. 
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