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User Policy
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van cookies.
Hieronder leggen wij uit hoe en waarom dit gebeurt.
Wat zijn cookies?
Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies
geplaatst voor het bijhouden van statistische- en onderzoeksgegevens. Cookies zijn kleine,
eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te
herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet
elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden
onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen,
dankzij cookies, de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op uw voorkeuren.
Waarvoor gebruiken wij cookies?
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit
bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze website en diensten daardoor zoveel mogelijk aanpassen
aan het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u
uw webbrowser afsluit.
Tracking cookies plaatsen wij alleen als u ons daar toestemming voor geeft. Door op de knop
‘Cookies accepteren’ te klikken of door verder te klikken op onze website, geeft u toestemming
voor het plaatsen. Er ontstaat een zogeheten tracking profiel, dat niet gekoppeld is aan naam,
adres, e-mailadres en dergelijken, zoals bij ons bekend. Het profiel maakt het mogelijk de website
op uw voorkeuren in te stellen.
Permanente cookies kunnen via de browser verwijderd worden.
Cookies weigeren
Wilt u geen cookies toelaten? U kunt cookies via de internetbrowser handmatig verwijderen
of automatisch laten verwijderen bij beëindiging van een internetsessie. U kunt de
internetbrowser zo instellen dat er een bericht wordt gegeven als er een cookie wordt geplaatst
of zodanig instellen dat cookies niet geplaatst kunnen worden. In sommige gevallen kunt u dan
geen gebruik maken van de website.
Zie ook ons privacy statement.
Social media
Op de website zijn tot slot buttons opgenomen van social media. De code die hiervoor gebruikt
wordt, is van de betreffende media. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van die
informatie door deze bedrijven. Lees regelmatig de privacyverklaring van Facebook, Twitter,
Instagram en YouTube om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen.
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