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Onze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën, zoals pixeltags en scripts ('cookies'). Cookies zijn kleine
bestandjes die op je apparaat worden geplaatst en waar we informatie in kunnen opslaan. Die informatie kan je IP-adres,
het apparaat dat je gebruikt en je klikgedrag omvatten, zoals de specifieke webpagina's die je bezoekt en hoe je op de
website navigeert. We kunnen er bijvoorbeeld ook mee zien of je onze website eerder bezocht hebt. Je hoeft dan niet al
je gegevens opnieuw in te voeren als je terugkomt op onze website.
Er bestaat een onderscheid tussen functionele cookies (bijvoorbeeld een cookie voor het onthouden van inloggegevens)
en niet-functionele cookies (bijvoorbeeld cookies voor websitestatistieken of voor gepersonaliseerde advertenties). Het is
belangrijk dat bezoekers weten welke cookies worden opgeslagen en met welk doel. Bekijk hier de volledige lijst met
cookies die op deze website worden gebruikt.
We gebruiken sessiecookies die worden gewist wanneer jij je browser sluit, en permanente cookies die gedurende een van
tevoren vastgestelde periode op jouw apparaat blijven. Sommige cookies plaatsen wij zelf, andere cookies worden door
derde partijen geplaatst. Cookies van derden kunnen ook buiten deze website gegevens verzamelen.
Voor zover wij via cookies persoonsgegevens over je verzamelen, verwerken wij deze enkel voor de doeleinden die in onze
Privacy Voorwaarden zijn opgenomen.
Hieronder lees je welke cookies we gebruiken en met welk doel:
Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om onze website goed te kunnen bekijken en te gebruiken. We gebruiken deze cookies
ook om je voorkeursinstellingen en cookie-instellingen te onthouden. Met deze functionele cookies kunnen wij er
bijvoorbeeld voor zorgen dat je na het invullen van je persoonlijke gegevens, bij een volgend bezoek aan de website,
niet opnieuw je gegevens hoeft in te voeren. Zo zorgen we voor meer gebruikersgemak. De door deze cookies
verzamelde informatie verstrekken we nooit aan derden en wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Functionele
cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze website en kunnen zonder je toestemming op je apparaat
worden geplaatst. Als je dit type cookie blokkeert, werkt deze website mogelijk niet goed en kan je mogelijk niet alle
functies gebruiken.
Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze
website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor
weten we welke websiteonderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren
en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. We maken gebruik van
Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we alleen als je gebruikmaakt van
onze website en ons hiervoor toestemming geeft.
Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•

het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's;
het bijhouden van de duur van het bezoek;
de uitgevoerde zoekopdrachten op de website;
gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte;
de manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of je op een van onze advertenties hebt
geklikt of op een link in een e-mail;
A/B-testen, waardoor we nieuwe functies en verschillende varianten en ontwerpen van onze website kunnen testen en
analyseren.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We hebben het IP-adres deels gemaskeerd en gegevens
delen met Google is uitgezet. Wij verstrekken de door jou ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres,
telefoonnummer) nooit aan Google.

Marketing cookies
Wanneer je ons daarvoor toestemming geeft, gebruiken we marketing cookies om informatie te verzamelen over je
klikgedrag om onze inhoud en advertenties relevant te maken voor jouw interesses (inclusief profilering). We maken
hiervoor doorgaans gebruik van advertentienetwerken. Deze advertentienetwerken zijn bedrijven die optreden als
tussenpersoon tussen ons en adverteerders. Ze verzamelen informatie over je gebruik van deze website en websites van
derden.
Deze cookies worden gebruikt om:
•

relevante, gepersonaliseerde advertenties of aanbiedingen te tonen via sociale media en banneradvertenties op websites
van derden op basis van je bezoek aan en klikgedrag op deze website en websites van derden;

•

de doeltreffendheid van onze advertentiecampagnes (bijvoorbeeld via Facebook) te meten door het aantal clicks en
conversies bij te houden.

Cookie-instellingen aanpassen en verwijderen
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over de cookies die we gebruiken en je toestemming
gevraagd voor het plaatsen van analytische en marketing cookies. Als je ons je toestemming hebt gegeven, maar de
cookies die wij hebben geplaatst wilt verwijderen, dan kun je dit doen door in je browser deze cookies te verwijderen. Je
kunt ook je browserinstellingen aanpassen om geheel te voorkomen dat cookies door deze website of door derden
worden geplaatst. Als je dit doet, zijn sommige functies van deze website mogelijk niet beschikbaar of werken ze niet
meer goed. Meer informatie over hoe je de instellingen voor verschillende browsers aanpast vind je via onderstaande
links:
•

Safari

•

Chrome

•

Firefox

•

Internet Explorer

Informatie over andere browsers vind je op de website van de ontwikkelaar van jouw browser.

De meest recente versie van dit cookiebeleid is gepubliceerd op [26-07-2022].

