
 
 
 

Cookie statement  

  
Onze website maakt gebruik van cookies, een klein bestandje dat onze server naar uw browser 
stuurt en daar vervolgens wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek 
weer naar de server teruggestuurd worden. Wij kunnen gebruiken maken van de navolgende 
cookies: 
 
Permanente cookies 

Met permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek van onze website. 
Hierdoor kunnen we onze website beter afstemmen op uw voorkeuren en instellingen, zodat u deze 
niet steeds hoeft te herhalen. Permanente cookies kunt u altijd verwijderen via de instellingen van 
uw browser. 
 
Sessie cookies 
Met sessie cookies kunnen wij zien welke pagina’s van onze website u tijdens het bezoek heeft 

bekeken. Wij kunnen onze website en dienstverlening op deze wijze aanpassen op het surfgedrag 
van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

 
Tracking cookies van onszelf 
Met tracking cookies kunnen wij nagaan op welke website(s) binnen ons netwerk u bent geweest, 
om een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw 

persoonsgegevens en dient enkel om advertenties goed af te stemmen op uw profiel.  
  
Tracking cookies van onze adverteerders  
Met deze tracking cookies kunnen onze adverteerders nagaan op welke pagina’s binnen hun 
website u bent geweest, om een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel is niet 
gekoppeld aan uw persoonsgegevens en dient enkel om advertenties goed af te stemmen op uw 
profiel.  

 
Cookies Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics, een dienst van Google om statistieken van een website te 
verzamelen en gedetailleerd weer te geven om een duidelijk beeld te krijgen van de 
bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves van onze website. Om van deze dienst 
gebruik te kunnen maken heeft Google cookies geplaatst op onze website. Wij hebben geen invloed 

op deze cookies en het bijbehorende privacybeleid van Google. Voor meer informatie verwijzen wij 

u naar de privacy statement van Google Analytics.  
  
Buttons social media 
Op onze website zijn buttons opgenomen waarmee u pagina’s en/of onze producten en diensten 
kunt liken en delen op sociale media. Deze buttons zijn gelinkt aan social media zoals Facebook, 
Twitter, etc. De buttons bevatten een code met daarin cookies afkomstig van het betreffende social 

media platform. Wij hebben geen invloed op hun cookies en het bijbehorende privacy beleid. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar privacy statement van het betreffende social media platform.  
 
Cookies verwijderen 
Informatie over het in- en uitschakelen of verwijderen van cookies vindt u in de helpfunctie van uw 
browser. Trackingcookies van derden kunt u centraal beheren via www.youronlinechoices.com/be-
nl/. 

  
Meer informatie over uw persoonsgegevens? 
Meer informatie over de wijze waarop wij omgaan met uw privacy & persoonsgegevens, alsmede 
uw bijbehorende rechten vindt u in onze privacy statement.  

  
Meer informatie over Cookies?  
Kijk voor meer informatie over cookies op www.consumentenbond.nl/internet-privacy 

 
Wijzigingen 
Deze versie is van 25 oktober 2018. Wij behouden ons het recht voor om ons cookie beleid en/of 
deze cookie statement te wijzigen. Check daarom regelmatig onze website voor eventuele 
aanpassingen.   
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