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Cookieverklaring en disclaimer 

 

Wanneer u gebruik maakt van onze website, dan worden er cookies geplaatst. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat op de harde schijf van uw apparaat (denk aan computer, laptop, tablet of mobiele 

telefoon) wordt opgeslagen en waarmee informatie over uw bezoek wordt verzameld. Er zijn 

verschillende cookies die ieder een eigen doel hebben, bijvoorbeeld het opslaan van uw locatie, uw 

voorkeurstaal of het herkennen van uw profiel. Wij maken gebruik van de navolgende cookies.  

 

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Hiermee kunt u 

bijvoorbeeld op onze website inloggen en hoeft u niet steeds dezelfde informatie opnieuw op te geven. 

[Hier kunt u de standaardfuncties van uw website benoemen] Ook zonder dat u ons hiervoor 

toestemming geeft, kunnen wij dergelijke cookies plaatsen. Deze cookies kunt u niet verwijderen.  

 

Analytische cookies 

Middels analytische cookies kunnen wij analyseren hoe u en andere bezoekers onze website gebruikt. 

De volgende informatie kan worden verzameld:  

- Welk type apparaat hebt u gebruikt om onze website te bezoeken?  

- In welke regio bevindt u zich tijdens het bezoeken van onze website?  

- Welke internetbrowser hebt u gebruikt om onze website te bezoeken?  

- Bent u via een advertentie op onze website gekomen en zo ja, welke?  

[Hier kunt u overige functies van uw analytische cookies benoemen] 

 

Niet alle cookies verzamelen persoonsgegevens. Wanneer wij een geanonimiseerde analytische 

cookie plaatsen, dan maken wij eenmalig een cookie aan die steeds bij een terugkerend bezoek wordt 

hergebruikt. Hiermee kunnen wij onder meer meten hoe vaak onze website wordt bezocht (door 

unieke gebruikers) en hoe lang de pagina’s van onze website worden bekeken. 

 

Tracking cookies 

Wanneer wij tracking cookies plaatsen, dan wordt er een profiel van u opgebouwd. Dit profiel bestaat 

uit informatie gekoppeld aan uw bezoek, dus niet aan informatie als naam of e-mailadres. Hiermee 

kunnen wij nagaan of u ook andere websites uit ons netwerk bezoekt en kunnen wij u relevante 

advertenties tonen.  

 

Ook derden kunnen bij uw bezoek aan onze website tracking cookies plaatsen, zodat er een groter 

profiel van uw surfgedrag wordt opgebouwd. Zo kunnen aan u ook bij een bezoek aan andere 

websites relevante advertenties worden getoond. Opnieuw wordt deze informatie verzameld uit 

informatie gekoppeld aan uw bezoek en niet middels gegevens als naam en e-mailadres.  

 

Google Analytics (keuze) 

Wij willen u er expliciet op wijzen dat bij uw bezoek aan onze website ook een cookie zal worden 

geplaatst door Google Analytics. Zij monitoren voor ons hoe gebruikers onze website bezoeken en 

stellen aan de hand hiervan rapportages en adviezen op. Waar mogelijk wordt de aan Google 

Analytics te verstrekken informatie geanonimiseerd. Deze informatie kan vervolgens buiten de EER 

(Verenigde Staten) worden opgeslagen. Google zegt echter toe een deugdelijke beveiliging van 

persoonsgegevens te hebben georganiseerd, aansluitend bij de verplichtingen als neergelegd in de 


