Cookies op deze website
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met
pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf
van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens
wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.
Weten cookies wie u bent?
Nee. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie
niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag.
Waarom gebruiken we cookies?
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze
website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google
Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij
geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.
Welke cookies gebruiken wij?
Wij gebruiken de volgende cookies:
▪

▪

▪

Kernfuncties
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder
deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.
Analysefuncties
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt
aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het
cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website* wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt
deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de
websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
* De IP-adressen op deze website worden geanonimiseerd. Dit betekent dat de laatste
cijfers van het IP-adres niet door Google Analytics worden opgeslagen. Voor technische
informatie (in het Engels) zie deze link. Google mag de informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Google zal de gegevens niet combineren met
andere gegevens waarover Google beschikt. De gegevens van de bezoekers zijn
beveiligd: de rapporten van Google Analytics bevatten geen herkenbare informatie over
de bezoekers van de site.
Embedded content
Wij plaatsen YouTubefilmpjes. Deze content komt van een andere website. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van cookies. Wat YouTube met de cookies en persoonsgegevens
doet, kunt u vinden in het privacybeleid van deze dienst. Wij hebben hier geen controle
op.

▪

Cookies weigeren
U kunt cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de
Consumentenbond voor uitleg. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht
niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten.

