Het gebruik van cookies op onze website
Tijdens een bezoek aan onze website worden gegevens van bezoekers verzameld
en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder treft een u
korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat
er mee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke
(externe) websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot leggen wij kort uit wat
u kunt doen als u liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.
Wat zijn cookies
Cookies zijn klein tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via uw
browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.
Hoe werken cookies
Er zijn grofweg twee typen cookies te onderscheiden. Cookies die zorgen voor een
sneller en gemakkelijker gebruik van de website, de zogenaamde functionele
cookies. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van
inloggegevens, een gekozen (taal)instelling of geplaatste bestellingen. Functionele
cookies zijn het type cookies die veel gemak bieden, met name bij het gebruik van
websites die u vaker bezoekt.
Naast deze functionele cookies kennen we nog een tweede type cookies. Deze
cookies analyseren (anoniem) uw surfgedrag en worden veelal gebruikt om uw
bezoek op een website te analyseren (aantallen bezochte pagina’s, klikpatronen,
browsergebruik etc). Deze cookies brengen voordelen voor u mee. De cookies
kunnen namelijk worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter
op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde
advertentie te vaak te zien krijgt en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt
vertoond.
Welke cookies worden op deze website ingezet
Een overzicht van de verschillende cookies waarvan op onze website gebruik wordt
gemaakt, treft u aan in onderstaand overzicht.
Functionele cookies:


Google Analytics

Google Analytics
Cookies:


First-party: __utma, __utmb, __utmc, __utmz

Toelichting: Google Analytics is een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043).
Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te
analyseren hoe u de website gebruikt. De cookies worden gebruikt om
bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de website
heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site
de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen.
De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw
IP-adres) wordt verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google
opgeslagen.
Google zal deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om
rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan
te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google zal
uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de dienst Google Analytics. In
het Privacybeleid van Google wordt beschreven hoe Google omgaat met persoonlijke
gegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van de producten en services van
Google, waaronder Google Analytics.
Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Optout Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics
informatie over uw websitebezoeken verzamelt.
Beleid met betrekking tot inzet cookies
Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij inzetten primair zijn bedoeld om
op hoofdlijnen uw surfgedrag vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren uw
surfgedrag dus niet op individueel niveau en verzamelen dan ook geen
persoonsgegevens.
Wel wordt op onze website gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van
derden, waaronder een aantal social media plug-ins (bv. Facebook, Google+, Twitter
e.a.). Deze diensten en plug-ins worden onder andere ingezet voor het delen van
content op andere sociale platformen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die
de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel
surfgedrag analyses te doen. Uw privacy dient hierbij uiteraard zoveel mogelijk te
worden beschermd. Welke diensten en social media plug-ins van derden er
precies worden ingezet op onze websites, staat in bovenstaand overzicht
beschreven.
Dit cookiebeleid is overigens alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het
gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen

aan hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken geen gebruik van en hebben
geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.
Liever geen cookies toestaan?
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw
browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u
de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is,
verwijzen wij u naar het ‘Help’-menu van uw browser voor het instellen van uw
cookievoorkeuren.
Voor de meest gebruikte browsers vindt u op onderstaande pagina’s een toelichting
van de leverancier:





Meer informatie over cookie-instellingen Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen 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.

