
Cookies 
Deze cookie verklaring is van toepassing op de gehele website. 

Een cookie is een kleun bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door 
uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw 
browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. De informatie die, 
bijvoorbeeld door middel van cookies of derden wordt verzameld kan voor de volgende 
doeleinden worden gebruikt: 

1. Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de website te 
vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de een 
website te onthouden. 

2. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de website te analyseren. Bijvoorbeeld: 
er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken. 

Verwijderen en weigeren van cookies 
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u al geplaatste cookies verwijderen en het 
plaatsen van nieuw cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg hiervoor 
indien nodig de help functie van uw browser.  

Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik worden geplaatst, zowel individueel als 
collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u 
ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. 

Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw browser of een van de onderstaande 
verwijzingen. 

• Meer informatie over cookie – instellingen Chrome 
• Meer informatie over cookie – instellingen Firefox 
• Meer informatie over cookie – instellingen Internet Explorer 
• Meer informatie over cookie – instellingen Safari 

Let op: als u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een 
website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen 
gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik 
maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo 
vaak als nodig te herhalen.  

Privacy 
Op de persoonsgegevens die op basis van de geplaatste cookies verwerkt is de Privacyverklaring 
van toepassing. 

Wijziging van deze verklaring 
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Elke 
aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookieverklaring 
geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende cookieverklaring op de 
hoogte bent. 
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http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

