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Gebruik van cookies 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.

Cookies voor analyse
Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de diensten Google Analytics en Adobe
Analytics. Daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke
pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken.
Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en
kunnen we bezoekersstatistieken opstellen.
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.

Advertentiecookies
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 of dienst 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. Wij gebruiken de met Google Adwords verkregen informatie ook om onze advertenties
effectiever te maken. Google kan deze informatie ook relateren aan de informatie die is verkregen met
Google Analytics. Zie het privacybeleid van Google. De Google Adwords-cookie wordt 90 dagen
bewaard.

Facebookcookies
Wij kunnen advertenties plaatsen op Facebook. Facebook volgt het klikken op zo’n advertentie. Het
doel van onze advertenties is om degene die erop klikt naar een specifieke pagina of dienst te leiden.
Voor iedere bezoeker van onze website die zo’n specifieke pagina of dienst bereikt, en van wie wij
gedetecteerd hebben dat die van Facebook komt, vragen wij een pixel van Facebook op. Alle cookies
van Facebook worden met het opvragen van deze pixel meegestuurd. Zo kunnen wij en Facebook het
bereikte doel relateren aan het klikken op de advertentie. Wij gebruiken de informatie die we van
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Facebook krijgen ook om onze advertenties effectiever te maken.
Als een van Facebooks trackingcookies niet aanwezig is op het moment dat we de pixel opvragen,
plaatst Facebook deze cookie opnieuw. Deze cookie stuurt Facebook mee naar alle volgende bezoeken
op de Facebookwebsite en op alle andere websites die Facebookfunctionaliteiten gebruiken. Facebook
kan deze informatie relateren aan alle andere informatie die Facebook verzamelt. Zie het privacybeleid
van Facebook.
Facebook volgt veel aspecten van het gedrag van gebruikers, ook als je zelf geen Facebook-account
hebt. Facebook slaat informatie hierover op in een grote set aan cookies, waaronder identificatie van
ingelogde gebruikers.
De Facebookcookies worden tot 2 jaar bewaard, waarbij de cookie die mogelijk gezet wordt door de
pixel 90 dagen bewaard blijft.

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 cookieverklaring te wijzigen. Wij zullen je op passende wijze
informeren over wezenlijke wijzigingen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 november
2019.

