COOKIE STATEMENT
Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw online privacy. Daarom zijn wij duidelijk over welke
cookies wij gebruiken en waarvoor wij ze gebruiken. Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op
onze website. Sommige cookies plaatsen wij altijd om de website goed te laten werken, zodat u bijvoorbeeld
ingelogd kunt blijven. Ook plaatsen wij altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te
analyseren.
Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst op het
moment dat u een website bezoekt.
Noodzakelijke cookies
Sommige cookies zijn nodig om een website goed te laten werken en dat u ingelogd kunt blijven op de website
wanneer u dat wilt. Dit zijn functionele cookies.
Cookies voor statistieken
Naast noodzakelijke cookies plaatsen wij ook cookies voor statistieken. Hiermee kan het websitebezoek worden
gemeten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo
onderzoeken wij met behulp van Google Analytics op anonieme basis welke delen van de site populair zijn en
hoe wij onze website kunnen verbeteren aan de hand van de volgende gegevens:
• het aantal bezoekers op onze webpagina's
• hoelang een bezoeker op onze site is
• waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten)
• gegevens over uw browser en apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en
schermgrootte.
• hoe u op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat dat u op een advertentie van ons
hebt geklikt of op een link in een e-mail
Gegevens blijven anoniem
De statistieken die wij verzamelen kunnen wij niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd
anoniem gebruikt.
Geen permanente cookies
Wij maken geen gebruik van permanente cookies, maar wel van sessie cookies. Deze worden automatisch
verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Geen tracking cookies
Wij maken verder geen gebruik van tracking cookies om internetgebruikers te identificeren en kunnen derhalve
ook niet zien welke persoon (PC, tablet of mobiele telefoon) onze website bezoekt.
Privacy
In onze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Meer informatie over wat Google met
de verzamelde gegevens doet, leest u in de privacyverklaring van Google.
Cookies blokkeren en verwijderen
U kunt ook via uw browser uw cookies blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan kunnen websites minder goed
werken. Daarom kunt u beter alleen de ongewenste cookies selectief uitschakelen via de instellingen van uw
browser. Zo blokkeert u meteen ook cookies van andere websites. Meer informatie over cookies en de
mogelijkheden die u heeft cookies uit te schakelen via uw browser kunt u vinden bij de gebruiksaanwijzing van
uw browser.
Oktober 2018/ Pagina 1 van 1

