Wat zijn Cookies?

Cookie beleid

Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het
geheugen van een computer. Cookies beschadigen de computer of de bestanden die op de
computer staan niet. Daarnaast zijn ze niet persoonlijk herleidbaar: ze bevatten dus geen naam of emailadres.
Door informatie te verzamelen met behulp van cookies, krijgen wij inzicht over hoe bezoekers zich
bewegen op onze website. Met deze informatie kunnen wij onze website constant verbeteren en
gebruiksvriendelijker maken. Cookies helpen ook om het navigeren in een website te
vergemakkelijken, bijvoorbeeld doordat we je inlognamen, wachtwoorden, en (taal-)voorkeuren
voor je onthouden. Er bestaan ook cookies die op basis van de websites die je bezoekt, een
inschatting maken van je interesses.
Soorten Cookies
Er zijn veel verschillende cookies, die we voor het gemak onderverdelen in drie categorieën: de
functionele-, analytische- en marketingcookies.


Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten
functioneren. Je moet deze cookies daarom accepteren om onze website te kunnen
bezoeken.



Analytische cookies: zoals de naam al zegt, helpen deze cookies ons om te analyseren hoe jij
onze website gebruikt. Op die manier kunnen we de prestaties van onze website meten én
verbeteren.



Marketing cookies: deze cookies helpen je om jouw bezoek aan onze website nóg
persoonlijker te maken. Ze zijn in te delen in twee soorten:

Cookies voor socialmedia: Met deze cookies kun je verbinding maken met je sociale netwerken en
kun je recensies lezen. Cookies voor gerichte reclame: met behulp van deze cookies zorgen wij
ervoor dat de advertenties die getoond worden, zijn afgestemd op jouw interesses.
Wil je je toestemming voor cookies aanpassen? Wijzig je voorkeuren voor het plaatsen van cookies.
Bewaartermijn Cookies
We bewaren de cookies – en daarmee dus jouw keuze voor welke cookies je wel of geen
toestemming geeft – één jaar. Na deze periode vragen wij je opnieuw voor welke cookies je wel of
geen toestemming geeft.
Hoe kan ik Cookies verwijderen?
Natuurlijk kun je ervoor kiezen om onze cookies uit te schaken. Doe je dit? Dan moet je er wel
rekening mee houden dat onze website mogelijk niet meer optimaal functioneert. Hoe je de cookies
verwijdert of uitschakelt, is per browser verschillend.
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