Cookiebeleid
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie
zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder
gedaan heeft op de website, zodat u bij uw volgend bezoek niet opnieuw iets hoeft
in te vullen. Het cookiebeleid is van toepassing op alle bezoekers van onze website.

Welke cookies gebruiken wij op deze website?
•

Permanente cookies: Door deze cookies te gebruiken zorgen wij ervoor dat u bepaalde
acties niet opnieuw hoeft uit te voeren als u de website weer bezoekt. Deze cookies
herkent uw voorkeuren.

•

Sessie cookies: Deze cookies onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt op
de website. Door deze cookies te gebruiken kunnen wij onze dienstverlening daarop
afstemmen. Zodra u de website afsluit worden de cookies ook verwijderd.

•

Google Analytics cookies: Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google
Inc. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van cookies om de website te helpen analyseren hoe
gebruikers de website gebruiken. Wij gebruiken deze cookies dus om uw gedrag op onze
website te analyseren en daar rapportages van te krijgen. Op basis daarvan kunnen wij
onze website blijven verbeteren. Google mag de informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

•

Social media cookies: Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of
webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het “liken” via Facebook of een
“tweet” versturen via Twitter. Deze buttons bevatten een code die van de social media
platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden de cookies geplaatst. Wij hebben
daar geen invloed op. Op de social media platform wordt er aangegeven hoe zij zelf
omgaan met de cookies.

•

Tracking cookies van onszelf: Een tracking cookie vragen wij op zodra u een website uit ons
netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op
betreffende websites uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is
niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijk. Het dient alleen om
advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant zijn voor u.

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
browser.

