
Cookiesbeleid

De aanpassingen aan de Europese richtlijn 2002/58/EC zijn in  2009 doorgevoerd. De richtlijn bepaalt hoe websites 
hun bezoekers in staat stellen om hun privacy te beschermen. Deze richtlijn heeft de wetgeving op het vlak van privacy 
veranderd met als doel de consumenten beter te beschermen.

Wij stellen deze pagina beschikbaar zodat u alle informatie en alle links voorhanden heeft om uw privacy te beheren 
gedurende uw bezoek aan onze site.

1. Definitie

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje, bestaande uit letters en cijfers, dat we op 
uw computer plaatsen, mits we daarvoor uw toestemming hebben. Door gebruik te maken van cookies kunnen wij u 
onderscheiden van andere bezoekers op onze website, zorgen wij ervoor zorgen dat u onder de meest ideale 
omstandigheden op onze website surft en kunnen wij verbeteringen doorvoeren. Cookies maken uw bezoek aan onze 
website makkelijker door:

• gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen wanneer u een nieuwe pagina 
bezoekt;

• eerder door u opgegeven informatie te onthouden, zoals postcode, zodat u dit niet steeds opnieuw hoeft in te vullen

• te analyseren hoe u de website gebruikt om zo de wijze waarop de site  voor u werkt te verbeteren en ervoor te 
zorgen dat u datgene vindt waarnaar u op zoek bent, en om zeker te weten dat het tegemoet komt aan uw behoeften.

• het monitoren van de doeltreffendheid van onze reclame-activiteiten.

2. Welke cookies gebruiken wij en hoe gebruiken we ze?

U kunt hieronder meer informatie vinden over de verschillende soorten cookies die we gebruiken, en de reden waarom 
we ze gebruiken.

2.1 Meten van websitegebruik

- Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe mensen deze site gebruiken. Dit doen 

we om er zeker van te zijn dat we aan de behoeften van de gebruiker tegemoetkomen en om erachter te komen hoe 
we punten kunnen verbeteren.

Google Analytics slaat informatie op zoals welke pagina’ s u bezoekt, hoe lang u op de site blijft, hoe u hier komt en 
waarop u klikt. Wat we niet doen is uw naam of adres verzamelen en bewaren, zodat deze informatie kan worden 
gebruikt om te identificeren wie u bent. Wij geven geen toestemming aan Google om onze analytische data te 
gebruiken of te bewaren.

De volgende cookies worden geplaatst:

Naam Type content Verloopt na
_utma Aantal willekeurig gecreëerd 2 jaar
_utmb Aantal willekeurig gecreëerd 30 minuten
_utmc Aantal willekeurig gecreëerd Het afsluiten van de browser
_utmx Aantal willekeurig gecreëerd 6 maanden

De privacy policy van Google kunt u nalezen op het volgende adres: 
http://www.google.com/privacypolicy.html

 2.2 Opslaan van uw voorkeuren

Onze site zou u in de toekomst opties kunnen bieden die uw bezoek vereenvoudigen – bijvoorbeeld door informatie te 
onthouden die u in een formulier heeft ingevuld. Nu installeert de site een master cookie die u identificeert en die van 
de ene naar de andere pagina de informatie onthoudt. Tot op heden wordt echter geen data opgeslagen of gebruikt 
door deze cookie.

De volgende cookies worden geplaatst:

Naam Type content Verloopt na
SESS Aantal willekeurig gecreëerd 1 maand

2.3 Verbeteren van onze e-mail marketing

Wij maken gebruik van cookies om onze e-mail marketing naar consumenten te volgen, te meten en te verbeteren. 
Indien u heeft aangegeven e-mails van ons te willen ontvangen, zullen onze cookies:

• u herkennen bij een volgend bezoek aan onze site zodat u bijvoorbeeld niet opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen

• u herkennen als u op een e-mail van ons reageert

• ons inzicht geven in uw interesses in onze website, zodat we u kunnen voorzien van gerichte content via e-mail.

Name Type content Verloopt na
ELOQUA Cookie Format : eloqua.clientcode (bijvoorbeeld eloqua.122.2o7.net) Verloopt niet.

3. Hoe gaat u om met cookies

Als u verdergaat op deze website, geeft u toestemming voor gebruik van onze cookies. Anderzijds heeft u de optie om 
cookies te beheren die u van deze site wilt accepteren.

U kunt bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door op de volgende manier uw browser instellingen aan te 
passen:

Voor Mozilla Firefox:
1. Kies het menu "Tools" en daarna "Options"
2. Klik op het icoon "Privacy"
3. Kies het menu "Cookie" en stel de opties in die u wenst

Voor Microsoft Internet Explorer:
1. Kies het menu "Tools", en daarna "Internet Options"  
2. Klik op "Confidentiality"  
3. Stel met de cursor het gewenste niveau in

Voor Chrome:
1. Kies het menu "Chrome" en daarna "Preferences"
2. Kies “Show advanced settings” en daarna “Privacy”
3. Stel de opties in die u wenst

• Cookie settings in Internet Explorer

• Cookie settings in Firefox

• Cookie settings in Chrome

Uitschakelen van anonieme Google Analytics cookies: u kunt een Google Analytics browser ‘plug in’ installeren om te 
voorkomen dat de website informatie over uw bezoek verstuurt naar Google Analytics. Meer informatie hierover vindt

• Google Analytics & Privacy

Overige links

Als u meer informatie wilt over cookies en het gebruik ervan, klik dan op een van de volgende links voor meer 
informatie:

• Microsoft Cookies guide
• All About Cookies
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