Cookie Verklaring
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje
dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw
browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Wij maken gebruik van functionele, analytische, first-part en social cookies.
Voor een optimale beleving van onze website, vragen wij u deze cookies te accepteren.
Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om onze website goed te laten functioneren. Zonder deze
cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet worden gebruikt.
Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om het gebruik van de onze website te onderzoeken.
Daarvoor wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst.
Zodat wij inzicht krijgen in de manier waarop en hoe vaak de website wordt gebruikt en
kunnen we aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen doorvoeren. Zo zorgen wij
ervoor dat de website optimaal werkt.
First-Part Cookies
Wij gebruiken first-part cookies om de doelgroepen die van onze website gebruik maken
beter in kaart te brengen. Ook zorgen deze diensten voor het verbeteren/optimaliseren van
onze advertenties-campagnes (interest based targeting).
Social cookies
Wij gebruiken buttons om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”)
op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes
code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code
worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring
van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen
wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser.
Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie
wordt geplaats. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden.
Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je in browser verwijdert,
kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.
U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens die worden
verzameld. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie,
dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze cookies terugvinden
in de instellingen van uw browser.

