
 

 

 

 

 

 

 

Cookiebeleid 
 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst 

wanneer u bezoek een webpagina. Deze cookies kunnen helpen bij het optimaliseren van uw bezoek aan de 

website. Bijvoorbeeld uw voorkeuren worden onthouden, zodat we u alleen informatie tonen die van belang is 

voor jou. Een ander voordeel is dat je niet elke keer hoeft in te loggen of dezelfde gegevens hoeft in te vullen.  

wanneer u een bepaalde website bezoekt. 

 

Waarom informeren wij u over het gebruik van cookies? 
Op dinsdag 5 juni 2012 is de gewijzigde Telecommunicatiewet in werking getreden in  

Nederland. Dit betekent onder andere dat bepaalde cookies alleen geplaatst mogen worden bij  

de uitdrukkelijke toestemming van de internetgebruiker. Daarom laten wij u weten dat onze website gebruik 

maakt van cookies en wat de reden hiervoor is. 

 

Google Analisten 
Cookies kunnen ook worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden. We gebruiken Google Analytics 

om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Op basis van deze gegevens krijgen we 

inzicht in de surf- en bezoekgedrag van onze bezoekers en wij kunnen onze website voor u optimaliseren waar 

mogelijk. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP adres wordt niet 

verstrekt. 

 

Cookies accepteren of weigeren 
U kunt zelf beslissen of u cookies accepteert of weigert. De meeste browsers zijn ingesteld  

om cookies te accepteren, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen zodat cookies  

worden geweigerd. U moet dit voor elke browser en voor elke computer aanpassen.  

Uitleg over het wijzigen van de instellingen vindt u in de 'helpfunctie' van uw browser: 

- Google Chrome; 

- Internet Explorer; 

- Mozilla Firefox; 

- Apple Safari 

Opmerking: het is mogelijk dat sommige functies en diensten, op onze en andere websites, niet goed werken als 

cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

 

 

 
 
 


