Gebruik cookies en vergelijkbare technieken op
deze website
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die browsers op computers of andere apparaten
plaatsen. Cookies bevatten meestal informatie over het bezoek aan websites. Deze
informatie wordt bij elk volgend bezoek weer teruggestuurd, waardoor bezoeken aan elkaar
gerelateerd kunnen worden. De inhoud van de cookies waarvoor wij toestemming vragen,
wordt bepaald door de partijen waarmee wij samenwerken. De meeste van deze cookies
worden meerdere jaren bewaard en kunnen naar deze website of naar websites van die
partijen worden verstuurd.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor de werking van deze
website.

Cookies voor analyse
Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de diensten Google Tag
Manager om Google Analytics te laden en Adobe Analytics. Deze zijn
privacyvriendelijk ingesteld volgens de Richtlijnen van de Autoriteit
Persoonsgegevens. Daarmee houden we onder meer bij hoe bezoekers onze
websites gebruiken, welke pagina’s ze bezoeken, waar ze vandaan komen, waar ze
op klikken en welke browser ze gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het
gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen we
bezoekersstatistieken opstellen. Het laatste octet (8 cijfers) van je IP-adres hebben
we afgeschermd en het delen van gegevens is uitgezet. We hebben een
verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en Adobe en maken geen gebruik
van andere Google of Adobe diensten in combinatie de Analytics cookies.
Google en Adobe kunnen als leveranciers van deze diensten de via de cookies
verkregen informatie gebruiken voor hun eigen producten en diensten. Zij kunnen
deze informatie aan derden doorgeven wanneer zij hiertoe wettelijk worden verplicht,
of voor zover derden de informatie namens of in opdracht van Google of Adobe
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Zie ook het privacybeleid van Google
Analytics of van Adobe Analytics.

Cookies en vergelijkbare technologieën
Wij kunnen met Google Adwords advertenties plaatsen in de Google-zoekmachine
en op andere websites. Er wordt een cookie van Google Adwords geplaatst zodra op
zo’n advertentie wordt geklikt. Het doel van onze advertenties is om degene die erop
klikt naar een specifieke pagina ofdienst te leiden. Voor iedere bezoeker van onze
website die zo’n specifieke pagina of dienst bereikt, vragen wij een pixel van Google

Adwords op. Als er een cookie van Google Adwords is gezet, wordt deze met de
pixel meegestuurd. Zo kunnen wij en Google het bereikte doel relateren aan het
klikken op de advertentie. Ook kunnen we met deze informatie onze advertenties
effectiever maken.Google kan deze informatie ook relateren aan de informatie
verzameld met behulp van Google Analytics Zie het privacybeleid van Google. De
Google Adwords cookie wordt 90 dagen bewaard.
Dezelfde technologie gebruiken wij voor Facebook-pixels. Als een bezoek aan onze website
vanuit een Facebook-advertentie komt en het doel van die advertentie wordt bereikt, dan
stuurt de pixel informatie terug. Daarmee kunnen wij het effect van onze Facebookadvertenties meten en optimaliseren. Er wordt alleen een pixel geplaatst als je cookies voor
het toestaan van advertenties hebt geaccepteerd. Zie ook het privacybeleid van Facebook.

Op onze website kan een Twitter widget staan. Als een pagina met een Twitter
widget wordt bezocht, houdt Twitter onder meer bij dat dit bezoek heeft
plaatsgevonden. Ook houdt Twitter verdere interactie van de bezoeker met de
widget bij. Twitter kan deze informatie relateren aan andere bezoeken van pagina’s
met een Twitter widget. Wij hebben hier geen invloed op. Zie ook het privacybeleid
van Twitter.

Cookies blokkeren of verwijderen
Je kunt het plaatsen van cookies blokkeren en/ of eerder geplaatste cookies
verwijderen. De manier waarop verschilt per browser.
Microsoft Internet Explorer
Meer informatie Microsoft
Mozilla Firefox
Meer informatie Mozilla
Google Chrome
Meer informatie Google Chrome
Safari
Meer informatie Safari

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze cookiepolicy te wijzigen. De wijzigingen gaan
in direct na het plaatsen van de gewijzigde cookiepolicy. Deze policy is voor het
laatst gewijzigd op 29 juni 2018.

