
Cookiebeleid 
Hoe we onze cookies inzetten 
Cookies zijn samengestelde stukken informatie die door uw browser worden opgeslagen wanneer u 
bepaalde websites bezoekt. Cookies worden over het algemeen door websites gebruikt om uw 
gebruikerservaring te verbeteren door die website in staat te stellen u te ‘herinneren’, hetzij strikt 
voor de duur van uw bezoek (met behulp van een “sessie” -cookie die wordt gewist wanneer u uw 
browser sluit) of voor herhaalbezoek ( een “Permanent” cookie gebruiken). 

Wij gebruiken geen cookies om persoonlijk identificeerbare informatie over u op te slaan. Houd er 
echter rekening mee dat in sommige landen gegevens zoals cookie-ID’s en IP- / MAC-adressen als 
persoonlijke informatie worden beschouwd. Voor zover wij dergelijke gegevens verwerken die als 
persoonlijke informatie worden beschouwd, gebeurt dit in overeenstemming met onze 
Privacyverklaring. 

Soorten cookies 
Toegangsvrije cookies 

Cookie naam Doel 

GTM Helpt tagbeheer eenvoudig, gemakkelijk en betrouwbaar door ons 
te maken om website-tags allemaal op één plaats te implementeren. 
In dit geval zijn tags meestal JavaScript- en niet-JavaScript-code. 

 

Mensen typen relevante zoekwoorden in om antwoorden op hun vragen te krijgen. 
Dus zoekwoorden zijn het middel om tot kwalitatieve informatie te komen. 

Analystische cookies 

Cookie naam Doel 

Analytics – Google Universal – 
Event 

Webanalyse-service aangeboden door Google die het 
websiteverkeer volgt en rapporteert. 

Analytics – Google Universal – 
Non-interactive event 

Webanalyse-service aangeboden door Google die het 
websiteverkeer volgt en rapporteert. 

Analytics – Google Universal – 
Pageview 

Webanalyse-service aangeboden door Google die het 
websiteverkeer volgt en rapporteert. 

Analytics – Google Universal – 
Virtual Form Completed 

Webanalyse-service aangeboden door Google die het 
websiteverkeer volgt en rapporteert. 

GA Audiences Verzamelt en organiseert sitegegevensbronnen. 
 

Deze cookies bieden informatie over hoe bezoekers de site gebruiken, zodat we 
verkeer kunnen analyseren en begrijpen hoe onze bezoekers onze site gebruiken. Wij 
gebruiken hiervoor cookies van een derde partij, Google Analytics (“Third Party” 
cookies). Google Analytics gebruikt eigen cookies. Deze cookies verzamelen geen 
informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen, 



is geaggregeerd en daarom anoniem. Het wordt alleen gebruikt om de werking van de 
site te verbeteren. U kunt hier meer informatie vinden over Google Analytics-
cookies: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCoo
kies. U kunt het gebruik van Google Analytics met betrekking tot uw gebruik van onze 
site vermijden door de browserplug-in die beschikbaar is via deze link te downloaden 
en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. 

Functionele cookies 

Deze cookies laten onze site toe om keuzes die u maakt te onthouden (zoals de regio 
waarin u zich bevindt) en bieden verbeterde, persoonlijkere functies. Deze cookies 
zullen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in de 
tekstgrootte, lettertypen en andere delen van webpagina’s die u kunt aanpassen. Ze 
kunnen ook worden gebruikt om services te leveren waar u om hebt gevraagd, zoals 
het bekijken van een video of het reageren op een blog. De informatie die deze 
cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd en ze kunnen uw browse-activiteit 
niet volgen op andere websites. 

Social media cookies 

Cookie naam Doel  

FB Connect Staat gebruikers toe om op andere websites te communiceren via hun 
Facebook-account. 

 

Deze cookies worden gebruikt wanneer u informatie deelt met behulp van een knop 
voor het delen van sociale media of u koppelt uw account of gaat in op onze inhoud op 
of via een sociale netwerksite zoals Facebook, Twitter of Google+. Het sociale netwerk 
zal vastleggen dat je dit hebt gedaan. Deze informatie kan worden gekoppeld aan 
targeting / reclameactiviteiten. 

Hoe kun je cookies weigeren? 
Wilt u geen cookies instellen en deze weigeren, dan kunt u uw browserinstellingen 
wijzigen. Voor iedere browser werkt dit verschillend. Als u cookies van onze website 
wilt weigeren, maar deze wilt accepteren van andere sites, kunt u de optie in uw 
browserinstellingen kiezen om een melding te ontvangen, voordat een cookie op uw 
apparaat wordt opgeslagen. Raadpleeg het gedeelte “Help” van uw browser voor meer 
informatie. 

Houd er rekening mee dat door het uitschakelen van cookies, u mogelijk geen toegang 
krijgt tot sommige functies van onze site of dat bepaalde inhoud of functionaliteit 
mogelijk niet beschikbaar. 

 


