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Bij Au Courant moet iedereen zich welkom voelen en zichzelf kunnen zijn. Dit is de kern van 
onze waarden. Om de gebruikerservaring van de website zo gemakkelijk en persoonlijk 
mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. We gebruiken ze ook om ervoor te 
zorgen dat wij en derden advertenties kunnen tonen die voor u relevant zijn. Door onze 
website te gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. 

Een cookie is een tekstbestand dat een kleine hoeveelheid gegevens bevat, dat wordt 
gedownload door het apparaat waarmee u onze website bezoekt en op de harde schijf 
wordt opgeslagen. Deze cookies hebben verschillende toepassingen, waardoor onze 
website uw apparaat kan herkennen wanneer u deze opnieuw bezoekt, zodat u de juiste 
inhoud ontvangt en informatie opslaat over voorkeuren of diensten die u hebt geleverd. 

• Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze  
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en 
onze dienstverlening via de website optimaliseren.  

• Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze 
cookies zijn er wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, 
zoals bijvoorbeeld Google Analytics.  

• Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de 
cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is 
betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. 
Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel 
door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er 
sprake is van een persoonsgegeven.  

 
Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle 
niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan 
functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door 
middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder 
moment wijzigen via onze website. Houd er rekening mee dat, als u de cookie-instellingen 
aanpast, u sommige delen van aucourant.nl mogelijk niet correct kunt gebruiken.
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