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LAATSTE UPDATE: 10 FEBRUARI 2021 

Dit Cookiebeleid is een belangrijke aanvulling op het Privacybeleid en biedt aanvullende informatie over 
hoe wij gebruikers- en gebruiksgegevens met betrekking tot de Site en Diensten verwerken. Alle gegevens 
die worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën vallen onder het 
Privacybeleid. De in dit Cookiebeleid gebruikte maar niet nader gedefinieerde termen hebben de 
betekenis die eraan wordt gegeven in het Privacybeleid.  

1. ALGEMEEN 

a. Zoals veel websites en diensten verzamelen we bepaalde gegevens met behulp van “cookies”. 
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een website lokaal op uw computer of mobiele 
apparaat worden opgeslagen. 

b. Wanneer u de Site voor het eerst bezoekt, ontvangt u een bericht met de melding dat er gebruik 
van cookies en soortgelijke technologieën wordt gemaakt. Door verder te bladeren op de Site of 
gebruik te maken van de Diensten, stemt u in met het gebruik van deze technologieën, zoals 
hieronder beschreven. 

2. HOE WE COOKIES GEBRUIKEN 

a. Wij kunnen zowel sessiecookies (die vervallen zodra u uw webbrowser sluit) als permanente cookies 
(die op uw toestel opgeslagen blijven tot u ze verwijdert) gebruiken om u een meer persoonlijke en 
interactieve ervaring met betrekking tot de Diensten te bieden. 

b. We gebruiken twee brede categorieën van cookies: (i) eigen cookies, die we rechtstreeks op uw 
apparaat plaatsen en die alleen door ons worden gebruikt, en (ii) cookies van derden, die door 
dienstverleners op onze Diensten worden geplaatst, en die door dergelijke dienstverleners kunnen 
worden gebruikt om uw computer of mobiele apparaat te herkennen wanneer u andere websites 
bezoekt.   

3. COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN 

Soort cookie Doel  

Essentiële cookies 
 
  

Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze Diensten. Ze 
stellen u in staat om in te loggen op uw Account, houden uw taalvoorkeuren 
bij en onthouden welke functies van de Diensten u hebt geactiveerd, zodat 
u uw voorkeuren niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u de 
Diensten gebruikt. Zonder deze cookies werken de Diensten niet correct of 
kunnen ze niet worden geleverd. Informatie uit deze cookies wordt niet 
gedeeld met derden.  

Analytische cookies 
(prestatiecookies) 

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het 
verkeer op onze Site en om Geaggregeerde Gegevens te genereren. 
Hiervoor gebruiken we Google Analytics, Adjust en Heap. We gebruiken 
deze informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de Site 
te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, onder 
andere over het aantal bezoekers van de Site, waarvandaan bezoekers op 
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de Site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht. Onze 
overeenkomsten met analyseproviders staan hen uitsluitend toe om de 
gegevens die we verstrekken te gebruiken om ons diensten te verlenen. 

Publicatie-cookies (of: 
tracking cookies)   

Als we advertenties plaatsen op websites van derden, voegen we vaak een 
cookie toe op een bepaalde pagina van de Site die bijhoudt op welke 
advertentie een gebruiker heeft geklikt om naar de Site te komen. Deze 
cookie wordt gebruikt om een unieke ID van de gebruiker te genereren, 
zodat we de prestaties van advertenties goed kunnen volgen. De verzonden 
informatie bevat niets dat kan worden beschouwd als Persoonsgegevens 
voor ons, maar kan mogelijk wel worden beschouwd als Persoonsgegevens 
voor de ontvanger.  

NB: Wij staan het plaatsen van advertenties op onze Site of Diensten niet 
toe. 

a. Cookies uitschakelen. U kunt de pagina Cookie-voorkeuren gebruiken om Analytische en 
Advertentiecookies op onze Site uit te schakelen. In uw browserinstellingen kunt u doorgaans 
cookies verwijderen of weigeren voor alle websites die u bezoekt. Volg hiervoor de instructies van 
uw browser (meestal te vinden in de functie "instellingen" of "hulpprogramma's"). Veel browsers 
zijn ingesteld om cookies te accepteren totdat u uw instellingen wijzigt. Het weigeren van cookies 
kan het functioneren van bepaalde sites en diensten beïnvloeden (of verhinderen). De 
onderstaande links bieden nuttige informatie over het aanpassen van cookievoorkeuren in de 
populairste browsers: 

• Microsoft Internet Explorer  

• Microsoft Edge 

• Google Chrome  

• Mozilla Firefox  

• Apple Safari  

U kunt Publicatiecookies ook beheren en er keuzes over maken door deze websites te bezoeken: 

• https://www.aboutads.info/choices/ 

• https://www.networkadvertising.org/choices/ 

• https://youronlinechoices.com/ 

  

https://www.dashlane.com/privacy/cookiepreferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/all/how-to-view-and-manage-cookies-in-microsoft-edge/67b3a495-554e-4f1d-995e-93d0ea6882a6
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.networkadvertising.org/choices/
https://youronlinechoices.com/

