Cookieverklaring
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je
computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies
is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel
tegen bij websites waarbij je moet inloggen zoals de onze. Wij maken dus ook gebruik
van cookies om onze website goed te laten werken.
Bij elk volgend bezoek van onze website lezen wij in de cookie bijvoorbeeld de
voorkeuren die je hebt doorgegeven of je inloggegevens. Hierdoor hoef je deze niet elke
keer weer aan te geven en kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken. Onder
het kopje ‘overzicht cookies’ zie je welke cookies wij plaatsen en waarvoor deze
gebruikt worden

Overzicht Cookies
Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het
plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor
zorgen dat; voorkeuren worden opgeslagen, informatie wordt onthouden wanneer je
naar een andere subpagina gaat, inloggegevens worden opgeslagen, onthouden wordt
of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies en gegevens worden
onthouden over bestellingen.

Google Analytics
Door onze website wordt een cookie geplaatst van 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 verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IPadres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de VS. Google stelt zich te houden aan de Privacy
Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”
Session tracking
We gebruiken een cookie van New Relic, dit is een ‘session tracking cookie’. Met behulp
van deze cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het
surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je
jouw webbrowser afsluit.
Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”)
of delen op sociale netwerken als Facebook, Linkedin en instagram. Deze buttons
werken door middel van stukjes code die van die partijen zelf afkomstig zijn. Door
middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees
de pricavyverkalring van de desbetreffende partij om te weten te komen om wat zij met
jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”
“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
wordt overgebracht naar en door, Facebook, en LinkedIn opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. LinkedIn, Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield
principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse

Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Verwijderen Cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van je browser verwijderen.

