
Beleid van Cookies  

Gebruik van Cookies 

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw pc wordt 
opgeslagen. Dit bestand houdt gegevens bij van door u bezochte pagina's en bevat een aantal 
gegevens over uw bezoek. Tevens worden cookies gebruikt voor functionaliteiten op onze website, 
zoals de mogelijkheid om pagina's te delen binnen social media (Google+, Facebook, Twitter, etc.).  
 
De cookies worden lokaal op uw eigen pc opgeslagen en bevatten alleen geanonimiseerde informatie. 
Met behulp van de onderstaande instellingen kunt u een keuze maken uit de cookies die u wilt 
accepteren. Het niet accepteren van cookies zal resulteren in een beperkte functionaliteit binnen de 
website. Zie onderstaande informatie over de specifieke cookies vindt u in onze algemene 
voorwaarden. 
 

Gebruik van informatie 

De informatie verzameld op deze website wordt alleen voor interne doeleinden gebruikt en wordt niet 
aan derden doorgegeven voor commerciële doeleinden. 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar externe pagina’s. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het 
privacybeleid van deze externe sites. Bij een bezoek aan onze website slaan onze servers automatisch 
informatie op in logbestanden. Deze informatie betreft gegevens zoals URL, IP-adres, datum en tijd van 
uw bezoek en gegevens over uw browser. 

Contactgegevens  

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via het contactformulier op 
onze contactpagina. Bezoekers van onze website bieden wij de mogelijkheid om eventuele onjuiste 
gegevens op onze website of onjuiste gegevens die wij bijhouden over de bezoeker aan ons door te 
geven. Ook hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken. 

Cookies Uitschakelen 

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kunt u het gebruik van cookies 
uitschakelen in uw browser. U kunt meer informatie vinden over het uitschakelen van cookies in uw 
browser op de website van de ontwikkelaars van uw browser: 

 Google – Chrome 

 Microsoft – Internet Explorer 

 Mozilla – Firefox 

 Apple – Safari 

Google heeft, om websitesbezoekers meer invloed te geven, een Google Analytics Opt-out Browser 
Add-ono ntwikkeld. Deze Add-on voorkomt dat er gegevens over uw bezoek verzonden worden naar 
Google Analytics. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er informatie naar 
andere webanalytics software wordt verstuurd. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
http://windows.microsoft.com/nl-nl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
http://support.apple.com/kb/ph5042
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

