COOKIEBELEID
INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES
Onze website maakt gebruik van cookies om u van andere gebruikers van onze websites te
onderscheiden. Zo kunnen wij u een goede ervaring bieden wanneer u onze websites verkent en
kunnen wij onze websites verbeteren. Als u onze websites blijft bezoeken, gaat u akkoord met ons
gebruik van cookies.
Een cookies is een klein bestand van letters en cijfers dat wij op uw browser opslaan of op de harde
schijf van uw computer als u daarmee akkoord gaat. Cookies bevatten informatie die naar de harde
schijf van uw computer worden overgebracht.
Wanneer u onze websites bezoekt, mogen wij van de volgende cookies gebruikmaken:


Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze websites.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om cookies waarmee u zich veilig kunt aanmelden bij veilige
omgevingen van onze websites of een winkelwagen kunt gebruiken.



Analytische/prestatiecookies. Hiermee kunnen wij het aantal bezoekers herkennen en tellen en
kunnen we zien hoe bezoekers onze websites bezoeken wanneer ze ervan gebruikmaken. Dit
helpt ons bij de verbetering van de manier waarop onze websites werken, bijvoorbeeld door
ervoor te zorgen dat gebruikers eenvoudig kunnen vinden waarnaar ze op zoek zijn.



Functionele cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u naar onze websites
terugkeert. Hiermee kunnen wij voor u inhoud personaliseren, u bij uw naam noemen en uw
voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld, uw taal- of regiokeuze).



Doelgerichte cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze websites, de pagina’s die u
hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Wij gebruiken deze informatie om onze websites en
alle reclame erop meer op uw interesses te laten aansluiten. Wij mogen deze informatie voor dit
doeleinde ook met derden delen.

Meer informatie over de individuele cookies die wij op dit moment gebruiken en voor welke
doeleinden wij deze gebruiken vindt u in onderstaande tabel:
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Houd er rekening mee dat de cookies die wij gebruiken cookies van derden bevatten, zoals _dvp,
_dvs, csc-event, die niet van ons zijn en die wij niet beheren. De betreffende derde regelt hoe hun
cookies zijn ingesteld.
U kunt cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van
alle of een paar cookies kunt weigeren. Als u dit wilt doen, moet u dit via de instellingen van de
webbrowser doen voor elke webbrowser die u gebruikt. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt
om alle cookies te blokkeren (inclusief essentiële cookies), hebt u mogelijk geen toegang tot alle
onderdelen van onze website.
Wij behouden ons het recht voor ons cookiebeleid te wijzigen. Al deze wijzigingen zullen hier
verschijnen en onmiddellijk van kracht worden. Het feit dat u onze websites blijft gebruiken, wordt
opgevat dat u met deze wijzigingen akkoord bent gegaan.

