
 

Cookieverklaring website  

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en ervoor te zorgen dat de 

website goed werkt. 

Deze cookieverklaring maakt onderdeel uit van ons Privacy statement. 

Wanneer je deze website gebruikt, wordt er door het gebruik van cookies en andere technologieën 

informatie verzameld. Door onze website te gebruiken ga je hier automatisch mee akkoord. 

Cookies 

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om ervoor te zorgen dat 

de site goed functioneert. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die kunnen worden 

opgeslagen op je computer, telefoon of tablet. Door cookies in te zetten kunnen we jouw ervaring 

met onze website verbeteren en kunnen we onze producten en diensten zo goed mogelijk bij jou 

laten aansluiten. Cookies kunnen worden gebruikt om de snelheid van jouw toekomstige sessies op 

onze website te verhogen. We gebruiken ook cookies die nodig zijn om alle functionaliteiten van 

onze website mogelijk te maken en die jouw voorkeuren en instellingen onthouden. 

Welke cookies gebruiken wij en waarom? 

Sommige cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van bepaalde 

delen van onze website. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot beveiligde pagina’s voor 

geregistreerde gebruiker. 

Wij analyseren ook hoe effectief onze content is, welke voorkeuren onze gebruikers hebben en hoe 

we onze website kunnen verbeteren. Ook gebruiken we web beacons en trackingpixels om onze 

bezoekersaantallen te meten, en prestatiecookies om te meten hoeveel mensen onze website 

bezoeken en hoe vaak. Deze informatie gebruiken we alleen voor statistische doeleinden en het is 

niet onze intentie zulke informatie te gebruiken voor het identificeren van individuele gebruikers. 

Deze website gebruikt ook trackingcookies / -technologieën om te visualiseren hoe gebruikers met 

onze website werken. Met deze informatie kunnen we bijvoorbeeld de structuur en de lay-out van 

onze website aanpassen om deze te verbeteren. 

Google Analytics 

Via onze website plaatst Google cookies als onderdeel van de “Google Analytics” service. Deze 

service wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google mag deze 

informatie delen met derde partijen als Google daar zich daar juridisch toe genoodzaakt ziet, of als 

zulke partijen de informatie uit naam van Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. We 

staan Google niet toe om de vergaarde informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Deze 

informatie wordt meegestuurd met jouw IP adres en opgeslagen door Google op servers in de 

Verenigde Staten. Lees Google’s privacybeleid voor meer informatie: 

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 

Google gebruikt deze informatie om te achterhalen hoe onze website gebruikt wordt en om ons te 

kunnen van rapportages op de website. Deze informatie verloopt na een jaar automatisch. 

Hotjar 

 



Via onze website worden er cookies en trackingpixels geplaatst door Hotjar 

(https://www.hotjar.com), om te gebruiken hoe jij, als unieke en anonieme gebruiker, in real time 

onze website gebruikt (muisklikken, muisbewegingen, scrollen).Met de verzamelde informatie 

kunnen wij onze website verbeteren. Hotjar toont en gebruikt geen IP-adressen; gegevens kunnen 

dus niet worden herleid tot jouw IP-adres. De sessiecookies die worden geplaatst, tonen ons of de 

gebruiker is meegenomen in de steekproef die is gebruikt om funnels te genereren. 

(The session cookies that are placed let us know whether that user is included in the sample which is 

used to generate funnels.) 

De trackingpixels die worden geplaatst, visualiseren hoe gebruikers onze website gebruiken en 

worden beheerd door Hotjar. Hotjar slaat deze in jouw browser op en ze vervallen na een jaar 

automatisch. 


