Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website 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.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met
dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op
het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u
uw webbrowser afsluit.

Third party cookies
Google Analytics
Op een website kan Google Analytics worden ingesloten om bezoekers statestieken bij te
houden. De code die hiervoor nodig is bevat cookies die uw gebruik op de website
registreren.

YouTube
Op een website kunnen video’s worden ingesloten die op de website van YouTube
gepubliceerd staan en op de servers van YouTube gehost worden (zgn. embedded
content). De pagina’s binnen onze website waarop deze filmpjes gepresenteerd worden,
bevatten code die door YouTube aangeleverd is. Dergelijke code kan cookies bevatten. Wij
hebben geen controle over de verspreiding van deze cookies. U kunt op de website van
YouTube meer informatie krijgen over het privacy beleid met betrekking tot cookies.

Facebook en Twitter
Op een website kunnen knoppen worden opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of
delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door
code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Leest u de privacyverklaring
van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Cookies controleren en uitschakelen
Via de website http://www.cookiechecker.nl kunt u zien welke cookies op uw computer zijn
geplaatst. U kunt ook het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. Lees meer op:
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-opinternet/extra/cookies-uitschakelen/.

