
Cookie beleid 
Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van uw computer worden opgeslagen. Cookies 

kunnen worden geleverd door de website die u bezoekt, of door derden. 

 

Welke informatie verzamelen cookies? 

Over het algemeen verzamelen cookies informatie zoals het IP-adres van een gebruiker, 

browsertype, besturingssysteem, verwijzende URL's, datum en tijd van bezoek en details over de 

acties die u op een website onderneemt. 

 

Welke soorten cookies gebruiken we? 

We gebruiken vier soorten cookies op onze website: 

• strikt noodzakelijk 

• prestatie 

• functionaliteit 

• marketing 

Bezoek www.aboutcookies.org voor informatie over al deze soorten cookies. 

 

Waarom gebruiken we cookies? 

Over het algemeen gebruiken we cookies voor de volgende doeleinden: 

• het exploiteren, onderhouden, ontwikkelen, verbeteren en aanpassen van onze website; 

• weten wanneer een gebruiker onze website bezoekt / terugkeert, naar welke pagina's een 

gebruiker kijkt en hoe vaak en hoe lang een gebruiker naar een webpagina kijkt; 

•  het personaliseren van webpagina-inhoud; 

•  het creëren van geaggregeerde en anonieme gebruiksstatistieken om het websiteverkeer, de 

prestaties, functies, functionaliteit en beveiliging te volgen en te verbeteren; 

• het verspreiden van digitale advertenties op basis van uw zoekgedrag en / of de inhoud op 

onze website en sites van derden; en 

•  het correleren van gegevens in onze CRM-systemen over het personeel van onze klanten en 

potentiële klanten met websitebezoek- en navigatiegegevens, met het oog op het creëren 

van leads en het genereren van verkopen; en 

•  het delen van informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, 

advertentie- en analysepartners voor de bovengenoemde doeleinden. 

Voor informatie over het specifieke doel van elke cookie die we op onze website gebruiken klik hier. 

http://www.aboutcookies.org/


Google Analytics 

We gebruiken Google Analytics om bezoekersverkeer naar onze website bij te houden en te 

rapporteren, die voor de doeleinden van dit cookiebeleid als "functionele" cookies worden 

beschouwd. De enige persoonlijke informatie die door Google Analytics wordt verzameld, is het IP-

adres. We gebruiken Google Analytics om geaggregeerde, niet-identificeerbare inzichten te creëren 

in hoe onze website wordt gebruikt. Ga naar policies.google.com/technologies/partner-sites voor 

meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt. 

 

Jouw keuzes 

U kunt cookies weigeren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Als u dit echter 

doet, werken delen van onze website mogelijk niet correct en kunnen we mogelijk niet op uw 

verzoek reageren. Bezoek www.aboutcookies.org voor meer informatie over cookies en hoe u ze 

kunt beheren of verwijderen. 

Of u kunt ervoor kiezen om onze tool voor cookievoorkeuren te gebruiken om uw cookievoorkeuren 

bij te werken. Met behulp van dit dashboard kunt u alle cookies accepteren of selectief cookies 

accepteren. Houd er rekening mee dat u niet de keuze heeft om strikt noodzakelijke cookies te 

accepteren of te weigeren, aangezien deze essentieel zijn voor de prestaties van onze website. 

Als u een Google Chrome-browser gebruikt, kunt u zich afmelden voor Google Analytics door de 

Google Browser Add-on te downloaden en te installeren. Klik hier oor meer informatie over deze 

plug-in. 

 

Uw cookievoorkeur wijzigen 

U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen door naar onze tool voor cookievoorkeuren te 

gaan en uw cookievoorkeuren bij te werken.  
 

Cookie-classificatie en beschrijvingen verstrekt door Cookiepedia 

 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
http://www.aboutcookies.org/
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en&ref_topic=2919631

