Cookiebeleid
Onze website maakt gebruik van cookies.

1. WAT IS EEN COOKIE?
Een cookie is een klein tekstbestand dat we op uw computer of een ander apparaat plaatsen als
u daarmee instemt. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Hieronder
geven we meer informatie.

2. WAT DOEN DE COOKIES?
Cookies kunnen anonieme gebruiksgegevens verzamelen – bijvoorbeeld het aantal mensen dat
de website gebruikt.

3. TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES OP DEZE
WEBSITE
Als u doorgaat met het bezoeken van deze website, stemt u in met het gebruik van cookies.

4. HET BLOKKEREN VAN COOKIES
U kunt cookies blokkeren of verwijderen via uw internetbrowser maar het is mogelijk dat
bepaalde onderdelen van deze website dan niet goed functioneren. Als u dit doet, wordt de
opgeslagen informatie permanent verwijderd.

5. HOE GEBRUIKEN WIJ COOKIES
We maken gebruik van vier categorieën cookies op onze website:
1. Strikt noodzakelijke cookies
• Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de website. Deze omvatten
bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om te navigeren naar de juiste pagina's als we de
website hebben geüpdatet.
2. Prestatiecookies
• Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website bezoeken. Zij stellen
ons in staat om eventuele fouten te begrijpen en nieuwe functies te testen. We verzamelen
geen informatie die een bezoeker direct herkenbaar maakt, omdat de gegevens anoniem zijn
en worden samengevoegd. We gebruiken deze informatie alleen om de werking van onze
website te verbeteren.

3. Functionaliteitscookies
• Deze cookies maken bepaalde functies op de website mogelijk om uw ervaring te
verbeteren.
4. Target/advertentiecookies
• Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de
links waarop u geklikt hebt. Deze informatie delen wij niet met derden. Ze worden ook
gebruikt om de effectiviteit van de eigen reclamecampagnes te meten.
De meeste cookies worden maar 30 dagen opgeslagen. Sommige analytics cookies kunnen
blijven opgeslagen tot een jaar.

Cookie Policy
This Cookie Policy is intended to inform you about how our Website uses a technology called
“cookies” and web server logs. This Cookie Policy is intended to assist you in making
informed decisions when using our Website. Please take a minute to read and understand the
Cookie Policy.

1 WHAT ARE COOKIES AND WHAT DO THEY DO?
A cookie is a very small text document, which often includes an anonymous unique identifier.
When you visit a website, that site’s computer asks your computer for permission to store this
file on a part of your hard drive specifically designated for cookies.
Information gathered through cookies and web server logs may include the date and time of
visits, the pages viewed and the time spent at our Website.

2 CONSENT TO THE USE OF COOKIES ON THIS WEBSITE
By continuing to browse our Website, you are agreeing to our use of the cookies described in
this Cookie Policy.

3 BLOCKING OUR USE OF COOKIES
You can block our use of cookies by activating the settings in your browser.

4 WHAT HAPPENS IF I BLOCK COOKIES?
In order to use certain services offered on our Website, your web browser must accept
cookies. If you choose to withhold consent, or subsequently block cookies, some parts of the
Website may not work properly and you may not be able to access all, or part of, our Website.

5 HOW WE USE COOKIES
We use 4 different categories of cookies on our website:
1. Necessary cookies
• These cookies are essential for a proper functioning of our website. These include for
example cookies that will help users navigate to the right page after we have updated our
website.
2. Performance Cookies
• These cookies gather information and let us understand what problems users experience and
test new functionalities. These are anonymous data. We only use these data to improve the
functionality of our website.
3. Functional cookies
• These cookies improve the functionality of the website in order to improve your browsing
experience.
4. Target/advertisement cookies
• These cookies register your visit to our website, the pages you have visited and the links you
have clicked on. This information is not shared with third parties. They are used to measure
the effectiveness of our own adds and offers when provided on the site.
Most of our cookies expire within 30 days. Our analytics cookies, however, may persist up to
1 year.

