
Onze website maakt enkel gebruik van cookies om het bezoek te meten (analytische 
cookies). Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. 
Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we 
gebruiken en voor welke doeleinden. 
 
Wat zijn 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.  
 
Cookies om bezoek te meten 
 
Er zijn verschillende soorten cookies, maar wij maken enkel gebruik van cookies om het 
bezoek te meten. Daarbij wordt géén personalisatie toegepast en voldoen wij aan de 
normen om geen cookie pop-up te tonen. 
 
Analytische cookies geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke 
informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor 
weten we welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website 
kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor 
bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet 
herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. 
 
Wij maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De 
analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. 
 
Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens: 
 
Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s. 
Het bijhouden van de duur van het bezoek. 
De uitgevoerde zoekopdrachten op de website. 
Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals 
besturingssysteem en schermgrootte. 
De manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld via Google of 
een link vanaf een andere website. 
Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we 
naar de privacy verklaringen van Google. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. 
 
Meer informatie 
 
Hopelijk heeft dit het gebruik van cookies op onze website verduidelijkt. Het is altijd aan te 
bevelen cookies wél toe te staan omdat de website dan het beste functioneert en uw 
gebruikerservaring het meest optimaal is. Maar als u dit liever niet wilt, kunt u zoals 
aangegeven op de website van de consumentenbond lezen hoe u uw browser kunt 
instellen om geen cookies te accepteren. Zie daarvoor de website van de 
Consumentenbond. 
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