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COOKIEVERKLARING 

Deze website maakt gebruik van cookies.  

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon 
ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele 

gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend 

bezoek aan onze website niet opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen. Wij maken gebruik van de 

volgende type cookies:  

Tracking cookies 

Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer, tablet 
of telefoon. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek. 

Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en 
dergelijke, indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel 

zodat deze zo relevant mogelijk is voor u.  

Analytische cookies -  Google Analytics  

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst door Google als deel van de Google Analytics 

dienst. Wij gebruiken deze dienst om meer inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website 

gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel 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 kan deze informatie verschaffen aan derden 

indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google 

verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Functionele cookies  

Deze cookies zijn bedoeld om het gebruikersgemak te vergemakkelijken. Deze cookies zijn nodig 

om onze website te laten werken. Denk hier bijvoorbeeld aan ons invulformulier, waarbij uw 

gegevens automatisch worden aangevuld.  

Het verwijderen en/of blokkeren van cookies 

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of 
om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd 

worden, maar dat kunt u alleen zelf doen, aangezien deze op uw computer, tablet of telefoon 
staan. Raadpleeg de handleiding van uw persoonlijke browser om de cookies te verwijderen en/of 

blokkeren.  
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