
Ons Cookie beleid 
Tijdens een bezoek aan onze website worden gegevens van bezoekers verzameld 
en opgeslagen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Op deze pagina kunt u lezen welke 
informatie er precies wordt verzameld en wat er mee wordt gedaan. Bovendien 
geven wij een toelichting wat u kunt doen als u geen of niet alle cookies wilt 
accepteren. 

Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan onze website via uw browser 
op de harde schijf van uw eigen computer worden opgeslagen. Cookies hebben 
verschillende functies zoals: 

• Het onthouden van uw loginnaam of instellingen; 
• Het opslaan van uw voorkeuren, zodat u dit maar één keer hoeft aan te geven; 
• Het afstemmen van advertenties op uw interessegebied. 

Het gebruik van cookies is volkomen veilig en cookies worden nooit gebruikt om 
privégegevens zoals wachtwoorden te achterhalen. 

Welke cookies zijn er? 
Noodzakelijk – Deze cookies zijn noodzakelijk om op websites te surfen. Zonder deze 
cookies zijn bestellen en elektronisch betalen bijvoorbeeld niet mogelijk. 
 
Functioneel – Hiermee onthouden websites welke keuzes u tijdens het websitebezoek 
hebt gemaakt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om voorkeuren als 
tekstgrootte en lettertype te bewaren. 
 
Prestatie – Deze cookies verzamelen informatie over het bezoekersgedrag op websites, 
bijvoorbeeld welke pagina’s u vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen 
websites en hun navigatie geoptimaliseerd worden. Deze cookies worden ook gebruikt 
om bij te houden hoe u op een website terecht bent gekomen. Met deze cookies wordt 
géén informatie bewaard waarmee uw identiteit kan worden achterhaald en de gegevens 
blijven anoniem. 
 
Targeting – Deze cookies volgen een gebruiker langere tijd over verschillende websites 
en zijn in staat een profiel op te bouwen. Hierdoor kan een gebruiker worden 
gesegmenteerd op specifieke interesse. Deze cookies worden veel gebruikt om online 
gerichter te kunnen adverteren. Een advertentie netwerk plaatst via een site van derden 
een cookie op de computer van de gebruiker. Deze cookie kan door het netwerk worden 
uitgelezen op de website die zich in dit advertentie netwerk bevindt. 
  



Welke cookies worden er door ons gebruikt? 
Om het bezoek aan onze websites makkelijk te maken voor onze bezoekers, maken wij 
gebruik van de volgende cookies: 

Omschrijving Waarom deze cookie? 
Welk type 
cookie is dit? 

Hoelang wordt deze 
bewaard? 

  

Google Tag 
Manager 

  

Zorgt er voor dat scripts van Google Tag 
Manager geladen kunnen worden. 
Bepaalde scripts kunnen noodzakelijke 
elementen bevatten voor het functioneren 
van de website 

  

Functionele 
cookies 

  

sessie 

LinkedIn, 
Twitter, 
Facebook, 
Google+, 
Instagram 

Hierdoor kun je informatie op onze 
website delen via social media. 

Functionele 
cookies 30 dagen 

Google 
Analytics 

Registreert van elke bezoeker het aantal 
bezoeken, wanneer het website bezoek 
begint, eindigt en waar de bezoeker 
vandaan komt. 

Prestatie 
cookies 50 maanden 

 
Wilt u geen cookies accepteren? 
Wij vragen bezoekers om toestemming voor het plaatsen van prestatie en functionele 
cookies. Deze cookies helpen u om makkelijker door onze website te navigeren. Deze 
cookies slaan geen privégegevens of wachtwoorden op. Wanneer u geen toestemming 
geeft voor het gebruik van cookies kunt u ze op de volgende manier uitschakelen: 

Google Chrome 
Internet Explorer 
Firefox 
Safari 

Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te 
stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet 
werken of dat u geen gebruik kunt maken van al onze diensten. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
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