
COOKIE BELEID 

 

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Cookies om gegevens te verzamelen waarmee wij onze 
website door ontwikkelen, diensten kunnen verbeteren en aanpassen aan onze bezoekers. Cookies 
betreffen informatieve bestandsdeeltjes die door uw internetbrowser worden opgeslagen op uw 
computer en communiceren met onze server. 

 

Met het behulp van cookies voorkomen wij dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt 
en/of steeds uw voorkeuren hoeft te herhalen waardoor u tijd bespaart en prettiger gebruik van 
onze website kunt maken. Tevens passen wij d.m.v. verkregen informatie door cookies, onze website 
diensten zoveel mogelijk aan op het surfgedrag van onze bezoekers. 

 

Op deze website kan gebruik gemaakt worden van externe advertentietechnologieën. Wij zorgen in 
dat geval voor een zorgvuldige selectie van derde partijen. Deze cookies gebruiken wij om inzicht te 
krijgen in het gedrag van de bezoekers op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van 
advertenties op onze site en de sites van derden te bepalen en de klant een betere advertentie en 
ervaring te kunnen leveren. De informatie die middels deze cookies wordt verzameld is niet 
persoonlijk identificeerbaar.  

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

U kunt cookies in- en uitschakelen in uw internetbrowsers. Meer informatie omtrent het in- en 
uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de 
Help-functie van uw internetbrowser. 

 

Belangrijk: Als u cookies uitschakelt, kunt u niet altijd van alle mogelijke functies binnen de de 
website gebruik maken.  

 

Deze website bevat functionele Cookies 

Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet 
herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De meeste browsers kunnen zodanig 
worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een 
cookie ontvangt. 

 

Deze website bevat analyserende Cookies | 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. De bewaartermijn van deze data betreft 6 maanden tot 2 jaar. 

 

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. 

 

Social media Cookies 

Op onze website zijn buttons of plugins opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen 
op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van 
stukjes code die door de Social Media websites zelf afkomstig zijn en worden aangeboden. Middels 
deze code kunnen cookies geplaatst worden. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de 
privacyverklaring van Social Media websites (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij 
met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.” 

 

Marketing cookies 

Met behulp van marketing cookies kunnen wij u relevante en gepersonaliseerde advertenties tonen 
en het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, beperken. Daarnaast geven marketing 
cookies ons inzicht in de effectiviteit van marketingcampagnes. 

 

Wanneer u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van 
het cookiebeleid. 

 

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Persoonlijke gegevens worden enkel 
beschikbaar gesteld aan derden, die door ons worden ingeschakeld indien noodzakelijk voor aan u te 
leveren diensten. Alle personen die met persoonlijke gegevens werken zullen vertrouwelijk met uw 
gegevens omgaan. Lees meer in onze Privacy Verklaring. 
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