
 

Cookieverklaring  

 

WAT IS EEN COOKIE? 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw 
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij 
een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

GEBRUIK VAN FUNCTIONELE COOKIES 

Onze website gebruikt functionele cookies om je websitebezoek aangenamer te maken. 
Sommige cookies laten we achter op je apparaat. Met behulp van deze cookies kunnen we 
je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor op jouw 
voorkeuren worden ingesteld en hiermee kun je bijvoorbeeld ingelogd blijven op de website, 
ook als je tussentijds je browser afsluit. Permanente cookies kan je verwijderen via de 
instellingen van jouw browser. Daarnaast gebruiken we tijdelijke cookies waarin we tijdelijk 
informatie opslaan tijdens jouw websitebezoek. Hiermee kunnen we jouw bezoek aan de 
website soepeler laten verlopen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw 
webbrowser afsluit. 

TRACKING COOKIES 

Onze website laat geen tracking cookies achter op je apparaat. 

TRACKING COOKIES VAN DERDEN 

Derden, waarvan online content op onze website gedeeld wordt,  kunnen “tracking cookies” 
op jouw apparaat achterlaten. Deze cookies gebruiken ze om bij te houden welke pagina’s 
je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit 
profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek 
aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw 
naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om 
advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.  

GOOGLE ANALYTICS 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel 
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te 
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 
Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google 
diensten. 



De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
geanonimiseerd meegestuurd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy 
Shield principles en is 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. 

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je 
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

VERWIJDEREN VAN TRACKING COOKIES GEPLAATST DOOR DERDEN 

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden van welke content wordt getoond 
binnen deze website. Het in- en uitschakelen en het verwijderen van dergelijke cookies kan 
via je browserinstellingen, raadpleeg eventueel de Help-functie van jouw browser.  


