Cookieverklaring
Wat is een cookie?
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine
tekstbestanden die via deze website op (het IP-adres van) jouw computer worden geplaatst
en informatie over jouw bezoek aan de website registreren. Door jouw browser wordt de
cookie op de harde schijf van jouw computer opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie
kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies kunnen
de bestanden op je computer niet beschadigen.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Met
behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een herhaald bezoek op
onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook
wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door
middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te
herhalen, waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken.
Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen zien welke onderdelen van de website je
met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk
aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch
verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
Google Analytics
Op deze website wordt gebruik gemaakt van de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse
bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Wij gebruiken
deze dienst van Google om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Jouw IP-adres wordt niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles
en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van
Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens.
Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen
we je vragen om je te identificeren. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld
aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt
deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Je kunt de cookies het gemakkelijkst verwijderen via jouw browser. Meer informatie omtrent
het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of
met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
In sommige gevallen worden tracking cookies geplaatst door derden die onder meer via
onze website advertenties aan je tonen. Deze cookies kun je centraal verwijderen via Your
Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.
MEER INFORMATIE OVER COOKIES?
Wat zijn cookies precies? https://privacyzeker.nl/2018/05/05/watzijncookies/
Hoe verwijder je cookies? https://privacyzeker.nl/2018/05/09/cookies-verwijderenstappenplan/

