Cookies
Als u onze website voor het eerst bezoekt wordt een klein bestand met gegevens op uw
computer opgeslagen: een cookie. Cookies kunnen door ons worden geplaatst en uitgelezen.
Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u de website
weer bezoekt. Ook kunnen wij hiermee onze website verder verbeteren. Cookies worden
alleen opgeslagen in de webbrowser en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Uw persoonlijke
gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres of woonadres) kunnen dus niet achterhaald worden
omdat cookies alleen de computer herkennen en niet de gebruiker. Er is een onderscheid
tussen verschillende soorten cookies:
•

•

•

•

Functionele cookies: deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze
zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt
getoond elke keer dat u onze website bezoekt.
Analytische cookies: deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt
gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op
onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt.
Tracking cookies: dit zijn cookies die uw surfgedrag op onze website kunnen volgen.
Op die manier kunnen wij aan de hand van uw surfgedrag op maat gemaakte content
tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.
Social media plug-in cookies: social media plug-in cookies worden gebruikt om op
onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies
vragen wij uw toestemming.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Het kan dan wel zo zijn dat de website minder goed functioneert.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de
browser verwijderen. Als u onze website voor het eerst bezoekt dan krijgt u een melding of u
de cookies wilt accepteren. Bezoekers kunnen op meer informatie klikken om zo een
overzicht van de door ons gebruikte cookies te bekijken.

