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COOKIEVERKLARING 

ALGEMEEN  

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van 
deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat waarmee u onze website gebruikt 
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers 
teruggestuurd worden. In deze cookieverklaring lichten wij toe wat dit voor u betekent. 

TOESTEMMING 

Voor functionele cookies (zie verder) en voor cookies van Google Analytics (zie verder) vragen wij geen 
toestemming. Voor alle andere cookies vragen wij u toestemming om deze te plaatsen alvorens wij deze 
plaatsen. 
 
FUNCTIONELE COOKIES 
Onze website plaatst sessiecookies. Deze sessiecookies worden standaard gebruikt door de 
programmeertaal waarmee onze website is geprogrammeerd. Deze sessiecookies zorgen vooral voor een 
makkelijk en ongestoord gebruik van de website. De sessiecookies worden automatisch van uw apparaat 
verwijderd als u de browser sluit. Als de website functionaliteit bevat om in te loggen kan de website aan 
de hand van een (sessie)cookie detecteren of u ingelogd bent. 
 
GOOGLE ANALYTICS 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaans bedrijf Google, als deel van de “Google 
Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers 
de website gebruiken. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en daarbij Google 
verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij het 
doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld. 
 
TRACKING COOKIES 
Met uw toestemming zetten onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparaat. Deze cookies 
gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen 
van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij 
van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel dient alleen advertenties af te 
stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 
 
WELK BEDRIJF PLAATST DEZE COOKIE 
Google Inc. 
NAAM COOKIE 
_GA of _GID 
DOMEIN 
KNWU 
TYPE COOKIE 
Analytische cookie 
BEWAARTERMIJN 
Sessie 
 


