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Cookie Policy

Deze website slaat cookies op je computer op. Deze cookies worden gebruikt om informatie te 
verzamelen over hoe je met onze website omgaat en om je te onthouden. We gebruiken deze 
informatie om je surfervaring te verbeteren en personaliseren, en voor analyse en meetge-
gevens over onze bezoekers, zowel op deze website als via andere media. Zie ons Privacybeleid 
voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

We gebruiken cookies voornamelijk om je ervaring op onze websites te verbeteren en te anal-
yseren en voor marketingdoeleinden. Omdat we je recht op privacy respecteren, kun je ervoor 
kiezen om sommige soorten cookies niet toe te staan. Klik op de verschillende rubrieken om 
meer te weten te komen en je standaardinstellingen te wijzigen. Het blokkeren van sommige 
soorten cookies kan een negatieve invloed hebben op je ervaring op de site en kan de dien-
sten die wij kunnen leveren beperken.

Als je cookies weigert, zal je informatie niet worden gevolgd bij je bezoek aan deze website. 
Er wordt een kleine cookie in je browser geplaatst om te onthouden dat je niet gevolgd wilt 
worden.

Over Cookies

Noodzakelijke Cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden 
uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen geplaatst als reactie op door jou 
uitgevoerde acties die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van je pri-
vacyvoorkeuren, het inloggen of het invullen van formulieren.
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Functionele Cookies

We maken gebruik van een set cookies die optioneel zijn voor het functioneren van de web-
site. Ze worden meestal alleen geplaatst als reactie op informatie die aan de website wordt 
verstrekt om je ervaring te personaliseren en te optimaliseren en om je chatgeschiedenis te 
onthouden.

Advertentie Cookies

We gebruiken cookies om onze advertenties boeiender en waardevoller te maken voor de 
bezoekers van de site. Sommige veelgebruikte toepassingen van cookies zijn het selecteren 
van advertenties op basis van wat relevant is voor een gebruiker; het verbeteren van de rap-
portage over de prestaties van de advertentiecampagne; en het voorkomen dat de gebruiker 
advertenties al eerder heeft gezien.

Analytische Cookies

Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. We kunnen een 
set cookies gebruiken om informatie te verzamelen en statistieken over het gebruik van de 
website te rapporteren. Naast het rapporteren van gebruiksstatistieken van de site, kunnen de 
verzamelde gegevens ook worden gebruikt, samen met enkele van de beschreven advertentie-
cookies, om relevantere advertenties op het web te laten zien en om de interactie met de 
advertenties die we tonen te meten.


