COOKIEVERKLARING

VOORAFGAAND
Wij streven ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze website worden gebruikt en
waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo uw bezoek aan onze website
aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

WAT ZIJN COOKIES EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT ?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op uw eindapparatuur (computer of mobiel apparaat)
worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw
browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde
bezoeken.
Cookies hebben verschillende functies, die kunnen worden verdeeld in drie categorieën: functionele cookies,
analytische cookies en tracking cookies. Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om de website te laten
functioneren (bijv. cookies die onthouden welke taalinstelling u hebt gekozen). Analytische cookies worden onder
andere gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, bijvoorbeeld door bezoekersstatistieken te
registreren (waarbij veelal gebruikt wordt gemaakt van Google Analytics). Tracking cookies zijn cookies die uw
surfgedrag op een website registreren, zodat een profiel van u kan worden samengesteld op basis waarvan voor u
relevante informatie – zoals bijvoorbeeld advertenties - getoond kan worden.
Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

WELKE COOKIES WORDEN ER GEPLAATST VIA ONZE WEBSITE EN WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ ZE ?
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van onze website (first party cookies) of door een partner, waarmee
wij samenwerken (third party cookies). De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst
heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.
Wij gebruiken op onze website verschillende cookies die zowel functionele, analytische als tracking functies hebben.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De
door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op
te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van
deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de
doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Door middel van cookies verzamelen wij informatie over gebruikers van de website, met als doel om in een efficiënte,
betekenisvolle en gepersonaliseerde ervaring te voorzien. Zo kunnen wij cookies eventueel gebruiken om:
gebruikers en machtigingen van gebruikers te herkennen
gebruikersvoorkeuren en instellingen te onthouden, zoals taalinstellingen, video-instellingen, maar
bijvoorbeeld ook de koppeling van een profielfoto aan een gebruikersaccount;
gepersonaliseerde content en advertenties te tonen en u te waarschuwen over nieuwe informatie, artikelen
en services;
relevante advertenties te tonen op partnersites;
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uw surf-, zoek- en koopgedrag te combineren;
koppelingen mogelijk te maken met sociale media zoals Twitter, Facebook en YouTube en daaraan
gerelateerde advertentieservices;
algemene en functionele analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van de website;
statistieken over uw bezoek te verzamelen, analyseren en beheren;
de technische staat van de website te monitoren en om de website te optimaliseren

BEHEER VAN COOKIES
Als u onze website wilt raadplegen, raden wij u aan om cookies in te schakelen. Het staat u echter vrij om cookies
desgewenst uit te schakelen.
Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt
maken.
Om cookies in of uit te schakelen, moet u uw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad ‘Voorkeuren’ of ‘Opties’).
Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor uw browser vindt u
in de volgende lijst:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

AFSLUITENDE OPMERKINGEN
Wij kunnen deze cookie-verklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels voor
cookies veranderen. We behouden ons het recht voor de inhoud van de cookie-verklaring en de vermelde cookies te
allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het
moment van publicatie. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te
overwegen onze websites niet langer te gebruiken. Door onze services te blijven openen of gebruiken nadat de
wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene cookie-verklaring. De nieuwste versie vindt u op
deze webpagina.
Bij eventuele vragen kan u ons steeds contacteren.
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