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Voor het verbeteren van het gebruiksgemak en aanbieden van extra functionaliteiten, gebruikt onze website
cookies. Dit zijn kleine bestandjes die door onze website op uw computer worden opgeslagen en ervoor zorgen
dat uw gebruikservaring verhoogd.
Permanente cookies
Onze website gebruikt permanente cookies om u als bezoeker te herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. Ook wanneer je reeds toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door
middel van een permanente cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds opnieuw jouw voorkeuren te
herhalen. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.
Sessie cookies
Met behulp van sessiecookies kunnen wij mogelijks zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze diensten daardoor zo goed mogelijk afstemmen op het surfgedrag van onze
bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser sluit.
Tracking cookies
Het is mogelijk, maar niet zeker, dat onze website gebruik maakt van tracking cookies om zo te kunnen
opvragen welke websites je uit ons netwerk bezoekt. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan jouw naam, adres,
e-mailadres of iets dergelijks, maar dienen enkel om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo
veel mogelijk relevant voor je zijn. Hiervoor vragen we altijd jouw toestemming.
Tracking cookies via derden
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders tracking cookies op uw apparatuur. Deze cookies worden
slechts gebruikt om een advertentieprofiel op te bouwen (zie “tracking cookies”).
Google Analytics
Het is mogelijk, maar niet zeker, dat onze website gebruikt maakt van Google Analytics om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze 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 verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk
niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles.
Facebook en twitter
Op onze website zijn mogelijks buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van
Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij
hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Twitter (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die zij verzamelen wordt zoveel mogelijk geanominiseerd. Facebook en Twitter stellen zich te
houden aan de Privacy Shield principles.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Een verzoek kan
worden verstuurd naar ons e-mailadres of fysiek adres.
Meer informatie over cookies?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

Cookie policy
To improve the easy of use and to offer extra functionalities, our website uses cookies. These are small files
that our website saves to your computer and ensure a proper user experience when browsing our website.
Permanent cookies
Our website uses permanent cookies to recognize you as a visitor when you visit our site. Also, when you give
us permission to use cookies, we can remember your choice using a cookie. This way, you don’t have to repeat
your preferences every time you visit our website. You can remove permanent cookies in your browser’s
settings.
Session cookies
Using session cookies, we may have the ability to see wich parts of our website you have visited. This way, we
can align our services to our visitor’s behavior. Session cookies are automatically deleted when you close your
web browser.
Tracking cookies
It’s possible, but not certain, that our website uses tracking cookies to know wich websites in our netwerk
you’re also visiting. This information is not linked to your name, address, e-mail, or other private information,
but only serves for accomodating advertisements to your profile, so these ads are as relevant as possible to
you. We always ask for your permission to use tracking cookies.
Tracking cookies via third parties
With your permission, our advertisers may place tracking cookies on your computer. This cookies’ only purpose
is to build an advertising profile (see “Tracking cookies”).
Google Analytics
It’s possible, but not certain, that our website uses Google Analytics to keep track and get reports of how
visitors use our website. Google can provide this information to third parties when Google is legally obligated
to this, or when this information is processed by third parties on behalf of Google. We have no influence on
this.
The information that Google collects is being anonimised as much as possible. Your IP-address is not being
collected. Google states to adhere to the Privacy Shield principles.
Facebook and Twitter
Our website may include buttons to promote or share web pages on social media for example Facebook and
Twitter. These buttons work by means of small pieces of code that are provided by Facebook / Twitter. This
code places cookies. We have no influence on this. Read the privacy statement of Facebook / Twitter (wich may
be adjusted often) to know what they do with your personal data.
The information that they collect is being anonimised as much as possible. Your IP-address is not being
collected. Facebook and Twitter state to adhere to the Privacy Shield principles.
Right to view, adjust or remove information
You have the right to view, adjust or remove information collected by our website. A request can be sent via
our e-mail or postal address.
More information about cookies ?
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

