
 

Cookie statement 

 

Op onze website maken wij gebruik van cookies. In dit cookie statement leggen we uit welke 

cookies wij gebruiken en hoe u deze kunt accepteren of weigeren.  

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine bestandjes die door een bezoek aan onze website op uw computer worden 

opgeslagen. Met de informatie die daarin wordt opgeslagen kunnen wij u bij een volgend bezoek 

op onze website herkennen. Zo kunnen bijvoorbeeld uw inloggegevens worden onthouden en 

welke taal u heeft ingesteld.  

 

Welke cookies gebruiken wij? 

Wij maken gebruik van de volgende cookies: 

 

• Functionele cookies; 

• Analytische cookies, en 

• Tracking cookies. 

 

Waarvoor worden de cookies gebruikt? 

Functionele cookies 

Functionele cookies worden ook wel noodzakelijke cookies genoemd. Deze cookies zijn nodig om 

de website goed te laten functioneren en gebruiksvriendelijker te maken. Functionele cookies 

zorgen onder andere voor een goede opmaak en navigatie op de website. 

 

Analytische cookies 

Deze cookies gebruiken wij om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen we 

bijvoorbeeld zien op welke pagina’s u bent geweest en hoe lang u op onze website bent geweest. 

 

Tracking cookies 

Met trackingcookies kunnen wij het surfgedrag van onze bezoekers bijhouden. Op deze manier 

kunnen wij informatie verkrijgen over de interesses van de bezoekers. Zo kunnen er bijvoorbeeld 

persoonlijke advertenties worden getoond die aansluiten bij de interesses van de bezoeker. 

 

Accepteren en weigeren van cookies 

Wanneer u voor het eerst onze website bezoekt krijgt u een cookiemelding in beeld te zien. U kunt 

er dan voor kiezen om alle cookies te accepteren of om zelf te bepalen welke cookies u wenst dat 
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er geplaatst worden. Wilt u niet akkoord gaan met alle cookies dan kunt u klikken op “zelf 

instellen”. U kunt er dan voor kiezen om de analytische cookies en de tracking cookies uit te 

zetten. De functionele (noodzakelijke) cookies kunt u niet uitzetten, omdat deze cookies nodig zijn 

om de website goed te laten werken. U kunt ook later nog terugkomen op uw cookie instellingen. 

Dit doet u via de instellingen van uw internetbrowser.   

 


