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Cookie beleid

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.

Hoe wij cookies gebruiken
Cookies maken het mogelijk om een website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het 
bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en jouw gebruikerservaring 
van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Welke soort cookies wij gebruiken
Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. 
De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming 
hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. 
Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger 
gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van 
jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek 
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze 
bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra 
je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website 
ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel 
is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af 
te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Tracking cookies van onze adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies 
gebruiken zij 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 
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hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te 
gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. 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.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor 
onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te 
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een 
kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

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 die onder meer via onze website advertenties 
aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een 
website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
www.aboutcookies.org

Bijwerken cookiebeleid
Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor 
het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit 
document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd 
is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met 
gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in het cookiebeleid aan te passen en om die 
aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat 
moment geldende voorwaarden van het cookiebeleid.
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