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COOKIE INFORMATIE
Onze website maakt gebruik van cookies. U vindt hieronder meer informatie over deze
cookies, de manier waarop deze worden gebruikt en hoe u deze kunt controleren.
Bij uw gebruik van de website verzamelen wij door middel van zogenaamde cookies informatie
over uw gebruik van de website. Deze informatie is niet (in) direct herleidbaar tot personen.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan uw internet browser worden
gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van uw computer plaatst (Ingeval van
session cookies worden deze aan het einde van uw bezoek van de website verwijderd van
de harddrive van uw computer). Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek
te herkennen. Dit doen wij om de website beter op uw behoeften af te stemmen en
gebruikersvriendelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een
cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter
niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. De opslag en doorgifte van
uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
WAT VERSTAAT MEN ONDER COOKIES?
Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website, via de webbrowser
worden opgeslagen op het apparaat. Bij elk bezoek aan de site worden ze vervolgens
teruggestuurd naar de website in kwestie - of naar andere sites die deze cookies herkennen.
Cookies zijn ontworpen om de gegevens van de bezoeker van de website te onthouden
en bij het volgend bezoek te herkennen. Cookies kunnen uw voorkeuren onthouden, uw
surfervaring verbeteren, alsook de website in staat stellen u informatie te tonen die voor u
meer relevant is, op basis van de opgeslagen gegevens.
Meer informatie over hoe u kunt cookies die op uw computer werden geplaatst kunt
identiﬁceren, beheren en/of verwijderen vindt u op www.aboutcookies.org.
WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES EN WAARVOOR DIENEN ZE?
Sessie- of permanente/opgeslagen cookies
Onze website kan sessiecookies gebruiken die automatisch worden verwijderd bij het sluiten
van uw webbrowser, alsook ‘permanente’ cookies die voor een langere periode op de computer
aanwezig blijven.
Nut van cookies
De cookies die op onze website worden gebruikt, behoren tot één of meerdere van
onderstaande categorieën.
Strikt noodzakelijk
Cookies die noodzakelijk zijn om de diensten te verrichten die de gebruiker heeft
aangevraagd.
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Prestatie
Cookies die informatie verzamelen over hoe bezoekers een website gebruiken, met inbegrip
van de meest bezochte pagina’s of opgetreden foutmeldingen.
Functionaliteit
Cookies die de gebruikerskeuzes onthouden (zoals gebruikersnaam, taal of regio) en die
daarmee invloed hebben op de functionaliteiten.
Doelgroepbepaling of reclame
Cookies die gebruikt worden om reclame aan te passen aan de belangstelling van de
gebruiker. Ze worden ook gebruikt om de weergave van een advertentie te beperken of om
de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten.
Cookies van derden
Onze website kan eventueel ook cookies van derden gebruiken. We hebben geen controle
over deze cookies. Voor meer informatie over de manier waarop derde partijen gebruik
maken van cookies, bezoekt u de website van de derde partij in kwestie.
In de onderstaande tabel vindt u details over de cookies van derden (inclusief nut ervan) die
worden gebruikt op deze website.
WELKE COOKIES WORDEN ER OP DEZE WEBSITE GEBRUIKT?
XSRF-TOKEN
Deze functionele cookie beschermt formulieren tegen bots & spammers.
laravel_session
Sessiecookie die geplaatst wordt voor functionele aspecten gedurende een sitebezoek.
Is strikt noodzakelijk. Blijft gedurende de gehele sessie.
UserAcceptCookies
Wordt geplaatst na geven akkoord op de cookies. Zorgt ervoor dat de banner met deze vraag
niet meer getoond wordt.
Is strikt noodzakelijk. Blijft 1 jaar geldig.
_utma
Google Analytics: houdt bij hoe vaak de bezoeker naar de site komt, waaronder het eerste en
meest recente bezoek.
Prestatiecookie. Blijft permanent.
_utmb
Google Analytics: __utmb en __utmc werken samen om de bezoekduur aan de site te
bepalen.
Prestatiecookie. Blijft gedurende de sessie.
_utmc
Google Analytics: __utmb en __utmc werken samen om de bezoekduur aan de site te
bepalen.
Prestatiecookie. Blijft gedurende de sessie.
_utmz
Google Analytics: houdt bij wat de herkomst van de bezoeker is, bijvoorbeeld een
zoekmachine of een referentiesite, maar ook eventuele zoekwoorden en de regio
Prestatiecookie. Blijft permanent.
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HOE KUNT U COOKIES CONTROLEREN EN VERWIJDEREN?
De meeste webbrowsers accepteren cookies standaard. U kunt echter de browserinstellingen
aanpassen om nieuwe cookies te weigeren of bestaande cookies te verwijderen.
Hiernaast kunt u ook instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer een website
een cookie probeert te verzenden naar uw apparaat. Wilt u uw browser zodanig instellen
dat nieuwe cookies worden geweigerd? Raadpleeg de handleiding van uw webbrowser
(meestal te vinden onder “Help”, “Tools” of “Bewerken”). Meer gedetailleerde instructies
zijn beschikbaar op www.aboutcookies.org
Wij willen graag benadrukken dat sommige functionaliteiten van de website niet langer
werken bij het weigeren of uitschakelen van cookies. Het uitschakelen van een cookie of een
categorie cookies betekent bovendien niet automatisch dat de cookie ook van uw browser
verdwenen is. Om dit te doen, dient u de cookie zelf uit uw browser te verwijderen.
WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN WIJZIGINGEN IN HET GEBRUIK VAN COOKIES?
Elke wijziging met betrekking tot het gebruik of de aard van de cookies op deze website zal
hier worden gepubliceerd en, indien vereist, aangegeven worden op de website zelf.
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