Cookieverklaring
Wij maken op onze website gebruik van permanente, sessie en analytische cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website via de browser wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. In een cookie zit informatie opgeslagen. Door gebruik te maken
van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de
doeleinden zoals hieronder omschreven.

Waarom gebruiken wij cookies?
- om de website goed te laten functioneren en deze te kunnen optimaliseren
- om het gebruik van de website gebruiksvriendelijk te maken
- om te meten of je eenvoudig de gewenste informatie kunt vinden op onze website
Je kunt het gebruik van cookies weigeren door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Permanente cookies
Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat je bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te
voeren. We herkennen de voorkeuren die je hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website.
Zodoende bespaar je tijd en is de website prettiger in gebruik.

Sessie cookies
Sessie cookies zetten we in tijdens jouw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra je de browser
afsluit. We onthouden welke onderdelen je tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op
af.

Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken
deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze
website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om
het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van jouw handelingen op de website.

Hoe werkt Google Analytics?
De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van een website (met inbegrip van het IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe een website wordt gebruikt, om rapporten over de
website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
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