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Wat zijn cookies?
Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op jouw computer.

Hoe gebruiken wij cookies?
Cookies maken het mogelijk om een website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op
de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en jouw gebruikerservaring van een website worden
verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Welk soort cookies gebruiken wij?
Cookies zijn er in de vorm van sessie cookies of persistent cookies. Sessie cookies worden van je computer
verwijderd zodra je de webbrowser afsluit. Persistent cookies blijven op je computer opgeslagen totdat ze
worden verwijderd of zij hun verloopdatum bereiken.

Wij gebruiken de volgende cookies
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website of zorgen ervoor dat aan jou snel
en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Handig, want dan hoef
je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te
passen. Functionele cookies worden gebruikt om:
•
•
•

je verbinding met de website te beveiligen
live chats te faciliteren
alle andere cookies mee te beheren: een tag management cookie

Niet-functionele cookies
De niet-functionele cookies dienen om ons te informeren over het aantal bezoekers van de website en de
manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie kunnen wij gebruiken om de website
verder te verbeteren. We gebruiken deze cookies ook om jou op andere sites passende advertenties te tonen
of om jou gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Deze bestandjes verdwijnen vanzelf zodra je je
internetbrowser sluit of blijven tot maximaal 12 maanden na je laatste bezoek op je computer bewaard.

Analytische cookies worden gebruikt om:
•
•

de website krachtiger te doen presteren door de laadduur van de pagina’s die je bezoekt te
verminderen. Deze data worden anoniem verzameld
de gebruikservaring te verbeteren
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Advertising cookies worden gebruikt om:
•
•
•

informatie te versturen naar andere websites op basis waarvan zij hun reclame kunnen aanpassen.
Social Media Cookies (Facebook, Google+, Twitter, Pinterest) worden gebruikt om:
Je de mogelijkheid te geven dingen te delen en ‘leuk te vinden’ (‘Like’)

Uw toestemming aan ons om cookies te gebruiken en hoe ze
te blokkeren
Door gebruik te maken van onze website op een computer of mobiel apparaat, gaat u akkoord met onze
Privacy en Cookie beleid en geeft toestemming aan het gebruik van onze cookies.
Je kan cookies altijd zelf van je computer verwijderen. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in je browser (de
Help functie in je browser kan je hierbij helpen). Je kan meer lezen over cookies en hoe ze te verwijderen en
controleren op www.aboutcookies.org.
Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je
van sommige diensten geen gebruik maken.

Bijwerken cookiebeleid
Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het
verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document,
kan je aan de datum aan de bovenkant van het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We
behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan
en om de voorwaarden zoals beschreven in het cookie- en privacybeleid aan te passen en om die
aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat
moment geldende voorwaarden van het cookie- en privacybeleid.
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