
COOKIEVERKLARING 

Waarom het gebruik van cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, 
tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website 
bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek 
opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens 
verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen 
bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn 
wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan 
de website. De cookies zorgen er ook voor dat ik kan zien hoe de 
website wordt gebruikt en hoe ik mijn website kan verbeteren. 

Verschillende soorten cookies 
Er bestaan functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies 
zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze 
cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd 
wanneer je de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen 
ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de website. 
Naast functionele cookies gebruik ik ook standaard analytische cookies 
via Google Analytics. Hierdoor weet ik welke websiteonderdelen 
populair zijn en op welke plekken ik mijn website kan verbeteren. De 
statistieken die ik hiermee verzamel kan ik niet herleiden naar 
personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. 
Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens 
doet, verwijs ik je naar de privacyverklaringen van Google. Deze 
verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. 
Ik verstrek door jouw ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, 
adres en telefoonnummer) nooit aan Google. Lees meer over hoe ik 
omga met persoonsgegevens in mijn privacyverklaring. 
Tenslotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, 
zodat jij berichten van mij kunt delen via bijvoorbeeld LinkedIn en 
Facebook. Deze cookies worden alleen gebruikt wanneer je zelf ook een 
account hebt op een van die platforms. 



Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven 
verzamelen, verwijs ik je naar de privacyverklaringen van deze 
bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen. 

• Facebook 
• Twitter 
• YouTube 
• Google+ 

Hoe kan ik cookies uitschakelen of 
verwijderen? 
Je kunt er altijd voor kiezen geen toestemming te geven voor het 
plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat 
cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan 
instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. 
Op de About Cookies website kun je meer informatie vinden. Als je 
cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. 
 


