Wat zijn cookies?
Cookies en vergelijkbare technologieën zijn zeer kleine tekstdocumenten of stukjes code die
vaak een unieke identificatiecode bevatten. Wanneer u een website bezoekt of een mobiele
applicatie gebruikt, vraagt een computer uw computer of mobiele apparaat om toestemming
om dit bestand op uw computer of mobiele apparaat op te slaan en toegang te krijgen tot
informatie. Informatie verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën kan de datum
en tijd van het bezoek bevatten en hoe u een bepaalde website of mobiele applicatie
gebruikt.

Waarom gebruiken we cookies?
Cookies zorgen er onder andere voor dat de website soepel blijft lopen. Andere cookies
zorgen ervoor dat we kunnen zien hoe onze website wordt gebruikt en hoe we deze kunnen
verbeteren.
We doen dit bijvoorbeeld om te zien hoeveel bezoekers welke delen van de website
bezoeken. Deze informatie verzamelen we op zo’n manier dat de persoonlijke identiteit van
de bezoeker niet kan worden vastgesteld. We ondernemen geen enkele poging om de
identiteit van degenen die onze website bezoeken te achterhalen.
De data die we op deze site verzamelen, zullen we niet linken aan andere
informatiebronnen waardoor we mogelijk achter de identiteit van de bezoeker zouden
kunnen komen. Indien we de persoonlijke identiteit of persoonlijke informatie van een
bezoeker willen weten, zullen we daar steeds open en duidelijk over zijn. We zullen in een
dergelijk geval duidelijk vermelden dát we informatie verzamelen en wat we daarmee
beogen te doen
Afhankelijk van uw voorkeuren kunnen onze eigen cookies bovendien worden gebruikt om u
gerichte advertenties te presenteren die aansluiten bij uw persoonlijke interesses.

Wat voor soort cookies gebruiken we?
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal functioneren. Dit
zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website,
zoals cookies voor load balancing (i.e. de verdeling van aanvragen aan een webserver over
een aantal computers), en voor de aanpassing van de gebruikersinterface (m.n. de
taalkeuze en de weergave van zoekresultaten). Deze cookies kunnen zonder toestemming
worden geplaatst.
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Prestatie cookies
Deze cookies worden gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik
van onze website, ook wel analytische cookies genoemd. We gebruiken deze gegevens voor
prestaties en website-optimalisatie.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen voor meer functionaliteit voor onze websitebezoekers. Deze cookies
kunnen worden ingesteld door onze externe dienstverleners of onze eigen website. Deze
zorgen ervoor dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven waardoor de website
gemakkelijk toegankelijk is en u niet steeds dezelfde informatie dient in te voeren bij
meerdere bezoeken aan de site.

Advertentie / tracking cookies
Deze cookies worden ingesteld door externe advertentiepartners en worden gebruikt voor
het profileren en volgen van gegevens op meerdere websites. Als u deze cookies accepteert,
kunnen we onze advertenties op andere websites tonen op basis van uw gebruikersprofiel
en voorkeuren. Deze cookies slaan ook gegevens op over hoeveel bezoekers onze
advertenties hebben gezien of erop hebben geklikt om advertentiecampagnes te
optimaliseren.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt ervoor kiezen om alle cookies, behalve de nodige cookies, uit te schakelen. In de
instellingen van de browser kunt u de instellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat cookies
worden geblokkeerd. De meeste browsers geven u een uitleg over hoe u dit kunt doen in de
zogenaamde \’help-functie\’.
•

cookie settings in

Microsoft Edge

•

cookie settings in

Firefox

•

cookie settings in

Chrome

•

cookie settings in

Safari web en iOS

Als u de cookies blokkeert, is het echter mogelijk dat u niet kunt genieten van alle
technische functies die onze website te bieden heeft en dit kan een negatieve invloed
hebben op uw gebruikerservaring. Na de verwijdering in uw browser, worden cookies na uw
toestemming opnieuw geplaatst bij een volgend bezoek aan deze website.
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