
Algemeen 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw 
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van profielen 

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij 
om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. 
Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om 
advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

Advertentienetwerk die profielen opbouwen 

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies 
gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw 
online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van 
uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan 
uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te 
stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

Gebruik Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 
hebben hier geen invloed op. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen 
op servers in de Verenigde Staten. 

Altijd de privacy verklaring aanpassen waarin staat dat je gebruik maat van Cookies: 

Gebruik van cookies 
 
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een 
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw 
browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw 
instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie 
bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 
hebben hier geen invloed op. 

http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/

