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Wat zijn cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje, dat bij bezoek aan
de website wordt geplaatst op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens, waarmee
jouw voorkeuren tijdens het bezoek aan onze site worden opgeslagen. Deze informatie kan door ons
niet gebruikt worden om persoonlijke gegevens van bezoekers te achterhalen.
Aan een cookie is bijvoorbeeld te zien, of je een bepaalde pagina al eerder hebt bezocht, of dat je
via een link op een bepaalde plaats op de website bent gekomen.
Onze website is goed beveiligd. Van cookies van onze website kun je verwachten dat ze je bezoek
aan de website vergemakkelijken en je kunt erop vertrouwen dat ze geen virussen op je computer
overbrengen.

Waarom gebruiken wij cookies?
Cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt; Dat formulieren met meerdere pagina's de
complete informatie versturen, dat wij de bezoekersaantallen kunnen bijhouden en dat er diensten
van derde partijen (zoals bv. Google Analytics) aangeboden kunnen worden.
Je kunt in je browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor
je gebruik van de website. Het gevolg kan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer
toegankelijk voor je zijn.
Daarom werken wij met een speciale extensie die je in staat stelt om alleen voor onze website te
bepalen of je het toestaat dat er enkele cookies op je computer worden opgeslagen.

Met cookies voeren wij onderzoek uit om de website te verbeteren
Met cookies kunnen wij informatie verzamelen over jouw bezoek aan deze website, inclusief de
pagina's die je op deze sites bekijkt, de links waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt.
Daarnaast verzamelen wij bepaalde standaardinformatie die de browser (je surfprogramma) naar
elke website verzendt die je bezoekt, zoals het type en de taal van de browser die je gebruikt, de tijd
van het bezoek en de link die je volgde om onze sites te bereiken.
Met deze informatie kunnen wij bepalen welke onderdelen van de site goed worden bekeken en
waar minder bezoekers komen.
Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de informatie die veel gezocht wordt, ook eenvoudig te vinden is.

Cookies van derden
Het grootste deel van de inhoud van deze website (de content), bestaat uit zelfgeschreven teksten
Daarnaast maken wij gebruik van een aantal diensten van derden. Bijvoorbeeld:
• De analysetool van Google - Google Analytics
Sommige van deze netwerken plaatsen een cookie op je computer, om gegevens over het gebruik
van deze dienst te kunnen bijhouden. Deze informatie stelt deze partijen in staat diensten en in
sommige gevallen gerichte reclame te leveren waarvan zij menen dat deze je zullen interesseren.
Wij hebben geen toegang tot de cookies die eventueel door netwerken van derden zijn geplaatst.

Europese Cookie wetgeving
Op 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht geworden.
Wij zien ons daardoor genoodzaakt de wet te volgen en laat je dus middels de cookie extensie de
keuze om de cookies te accepteren of niet.
Wat slaat deze website op met de cookie extensie?
Wij bieden jou de keuze om cookies te accepteren of niet te accepteren. In dit geval houden wij in
een database bij of je op de computer waarmee je op dat moment onze site bezoekt, de cookies wel
of niet hebt geaccepteerd. De wet is nog niet geheel duidelijk, maar het kan worden ingevoerd dat
controlerende instanties de log opvragen.
De andere keuze die we je bieden is om niet te kiezen. In dat geval blijft de vraag bovenaan onze
sites staan. Zolang je geen keuze maakt, registreren wij dit ook niet in de logbestanden.

