Informatie over cookies
1. De website gebruikt cookies
2. Cookies-bestanden (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, in het
bijzonder tekstbestanden, die zijn opgeslagen in het eindapparaat van de
service-gebruiker en zijn bedoeld voor gebruik van de websites van de
website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waarvan ze
afkomstig zijn, hun opslagtijd op het eindapparaat en een uniek nummer.
3. Een entiteit die cookiedossiers plaatst op het eindapparaat van de
websitegebruiker en hen benadert, is de website-exploitant.
4. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
a. statistieken maken die helpen bij het begrijpen hoe Service Users
proﬁteren van websites, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden
verbeterd;
b. het bijhouden van de sessie van de Website Gebruiker (na het inloggen),
waardoor de Gebruiker niet op elke subpagina van de Website hoeft in te
loggen, de login en het wachtwoord opnieuw in te voeren;
c. het deﬁniëren van het proﬁel van een gebruiker om gematchte content
weer te geven in advertentienetwerken, in het bijzonder Google Adwords,
Google Adsense, Facebook Ads, Instagram Ads .;

5. De website gebruikt twee basistypen cookies: "sessie" -cookies en
"permanent" (permanente cookies). Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden
die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker tot ze zich
afmelden, de website verlaten of de software uitschakelen (webbrowser).
'Persistente' cookies worden opgeslagen in het eindapparaat van de
gebruiker gedurende de tijd die is opgegeven in de
cookiebestandsparameters of totdat de gebruiker ze verwijderd.
6. Software voor het browsen op websites (webbrowser) staat standaard
toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker.
Gebruikers van de website kunnen de instellingen op dit gebied wijzigen.
Met de webbrowser kunt u cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om
cookies automatisch te blokkeren. Gedetailleerde informatie over dit
onderwerp vindt u in via de hulpfunctie of documentatie van de
webbrowser.
7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op een
aantal functionaliteiten die beschikbaar zijn op de website.
8. Cookies die op het eindapparaat van de website worden geplaatst,
kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners die
samenwerken met de exploitant van de website.
9. We raden u aan het privacybeleid van deze bedrijven te lezen voor meer
informatie over de regels voor het gebruik van cookies die worden gebruikt
in de statistieken: Privacybeleid van Google Analytics, Privacybeleid van
Facebook.

10. Cookiebestanden kunnen worden gebruikt door advertentienetwerken,
met name het Google-netwerk, om advertenties weer te geven die zijn
afgestemd op de manier waarop de gebruiker de Website gebruikt. Voor dit
doel kunnen ze informatie opslaan over het navigatiepad van de gebruiker
of het tijdstip van verblijf op een bepaalde pagina.
11. In termen van informatie over gebruikersvoorkeuren die door het
advertentienetwerk van Google worden verzameld, kan de gebruiker
informatie die is afgeleid van cookies bekijken en bewerken met behulp van
de tool: https://www.google.com/ads/preferences/

