
 
 

Cookie voorwaarden 

Over cookies 
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden 
gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. We gebruiken cookies om content en advertenties te 
personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we 
informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze 
partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze heeft verstrekt of die ze 
hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Je gaat akkoord met onze cookies als je onze 
website blijft gebruiken. 
 
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de 
site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. 
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door 
diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. 
Via deze cookieverklaring op onze website kun je de toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.  
 
In ons privacybeleid vind je meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we 
persoonlijke gegevens verwerken. 

Strikt noodzakelijke Cookies 
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en 
toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet 
naar behoren werken. 
 
Deze site maakt gebruik van: sessie cookies om bijvoorbeeld aangevinkte onderdelen te onthouden en een 
cookie voor het opslaan van de cookie voorkeur. 

Statistische cookies 
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door 
anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 
 
Deze site maakt gebruik van: Google Analytics en Google Tag manager. Daarnaast kunnen cookies ingeladen 
worden van externe bronnen zoals Youtube of Vimeo. 

Marketing cookies 
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun 
doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze 
advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. 
Deze site maakt geen gebruik van marketing cookies 
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