
Privacy, Cookie & Disclaimer




Mag een website ongevraagd cookies plaatsen en hoe doet VEBO dit?

Websites moeten bezoekers toestemming vragen voor plaatsing van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na uw bezoek plaatsen op uw computer, 

mobiele telefoon of tablet. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden. Niet 

voor alle cookies is toestemming nodig.



Welke cookies gebruiken wij?

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken.


Bij VEBO gaat het dan om de volgende cookies:



Analytische cookies

Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische 

cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.



Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.



Social media cookies van derden

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een Google-plattegrond met interactieve 

routebeschrijving, een ‘follow’-knop voor LinkedIn of het uitwisselen van informatie, zoals het delen van berichten en het bekijken van video’s via social media.



Hoe kan ik de cookies uitzetten?

Indien gewenst kunt u cookies uitzetten via uw browser, maar houd er wel rekening mee dat een deel van de functionaliteit van onze websites eventueel niet beschikbaar 

kan zijn en dat het kan voorkomen dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde onderdelen.



Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of 

browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.



Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Internet Explorer


Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval 

Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.



Cookies verwijderen in Firefox

Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt 

ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.



Cookies verwijderen in Chrome

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ 

aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.



Cookies verwijderen in Safari

Klik op het radar icoontje rechts bovenin. Klik op preferences, ga naar “Privacy” en klik op “Remove All Website Data”. Je kunt ook op “Details” klikken en geselecteerde 

gegevens verwijderen.



Privacybeleid van VEBO

In onze privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VEBO met uw gegevens omgaat.


Mocht u nog meer vragen hebben over onze website dan horen wij dit graag!



Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig 

hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke 

informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider 

men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.



Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. 

Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.



Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden 

voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. VEBO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid 

voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.



Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo 

veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.



Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij VEBO of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan VEBO. Behalve het 

downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van VEBO, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.Privacy Statement


