
	

Cookies 
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen 
als u deze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk zodat u gebruik kunt maken van 
functionaliteiten van de website. Door middel van andere cookies wordt informatie over uw 
websitegebruik bijgehouden. 
 
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer 
of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden 
gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. 
 

Cookies om gebruik van de website te kunnen meten  
 
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, 
proberen wij continu met hulp van cookies te meten hoeveel bezoekers er op onze website 
komen en wat het meest bekeken wordt. Van de informatie die wij zo verzamelen worden 
statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht 
wordt, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat 
structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. 
Voor de cookies die derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, 
verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen daarover op hun eigen websites geven; zie in 
de lijst met cookies hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.  
 
Mixpanel 
Mixpanel cookies houden bij welke pagina’s er door een gebruiker bezocht worden. De gegevens 
worden toegepast om het gebruik van de website te verbeteren. 
https: / / mixpanel.com/ privacy/	
 
Google Analytics 
Google Analytics cookies worden gebruikt om bij te houden hoe een gebruiker de website bereikt 
heeft, welke pagina’s er worden bezocht en hoe lang bezoekers zich op de site bevinden. Deze 
gegevens worden gebruikt om de vindbaarheid van de website te verbeteren. 
https: / / developers.google.com/ analytics/ resources/ concepts/ gaConceptsCookies 
 
Facebook 
Cookies van Facebook worden gebruikt om paginabezoeken en aankopen op de website bij te 
houden en deze gegevens binnen het Facebook platform te gebruiken. 
https: / / www.facebook.com/ customaudiences/ app/ tos/  
 
HotJar 
Hotjar is een hulpmiddel voor klantfeedback en webstatistieken. Hotjar verzamelt informatie over 
bezochte pagina' s, acties die daarop worden ondernomen, het land van herkomst en het 
gebruikte apparaat, besturingssysteem en browser.  
https: / / www.hotjar.com/ privacy 
	
 



	

 
Overige / onvoorziene cookies  
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben 
in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het 
geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten;  dit zijn teksten, 
documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via 
onze website getoond worden. 
 
Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven 
niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met deze derde 
partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de 
cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben. 
 

Cookies in- /	uitschakelen 
 
Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kun u het opslaan daarvan tegengaan. Als u 
meerdere computers hebt en/ of van meerdere browsers gebruik maakt, dient u de cookies per 
computer en/ of browser apart uit te schakelen. 
 
Wat verandert er als ik de cookies uitzet?	
Cookies zorgen er onder andere voor dat een website correct wordt weergegeven en het bezoek 
gebruiksvriendelijk is. Als u de cookies ‘uitzet’, dan kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van 
de site gebruik maken. 
 
Kom u er niet uit?	
Check de help-functie van uw browser of lees de uitleg hieronder. 
 
Chrome 
Voor informatie over het aanpassen van de browser Chrome klikt u op de link hieronder. 
http: / / support.google.com/ chrome/ bin/ answer.py?hl=nl&answer=95647 
 
Internet Explorer 
Voor informatie over het aanpassen van de browser Internet Explorer klikt u op de link hieronder. 
http: / / windows.microsoft.com/ nl-NL/ windows-vista/ Block-or-allow-cookies 
 
Firefox 
Voor informatie over het aanpassen van de browser Firefox klikt u op de link hieronder. 
http: / / support.mozilla.org/ nl/ kb/ Cookies%20in-
%20en%20uitschakelen? s=cookies&r=2&as=s 
 
Safari 
Voor informatie over het aanpassen van de browser Safari klikt u op de link hieronder. 
http: / / support.apple.com/ kb/ PH5042 
 
 
 


