Cookiebeleid
Voor onze website gebruiken wij verschillende soorten cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon
plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw
websitebezoek opgeslagen.

Welke cookies gebruiken wij?
Standaard

Na toestemming

Functionele cookies

X

X

Analytische cookies - geanonimiseerd

X

X

Analytische cookies – niet -geanonimiseerd

X

Optimalisatie cookies

X

Advertentie-cookies

X

Functionele cookies
Functionele cookies plaatsen we altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze
cookies hebben geen impact op je privacy en worden anoniem ingezet.
Analytische cookies
Wij maken gebruik van 2 soorten analytische cookies:
•

Geanonimiseerde cookies

•

Niet-geanonimiseerde cookies

Geanonimiseerde analytische cookies worden standaard geplaatst. Niet-geanonimiseerde
analytische cookies worden alleen geplaatst na toestemming.
Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site
wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de site
populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. Deze gegevens worden na
verzameling anoniem gemaakt. De statistieken die we niet-geanonimiseerd verzamelen,
bevatten wel persoonsgegevens.
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Analytische cookies zijn afkomstig van:

Privacy verklaring*
https://support.google.com/analytics/

Google

answer/6004245?hl=nl

*Deze kan regelmatig wijzigen.

Optimalisatie cookies
De tool Hotjar registreert muisklikken, muisbewegingen en scrollgedrag van bezoekers op onze
website. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina’s, de browser die je gebruikt en het
gebruikte type apparaat en besturingssysteem. Deze gegevens gebruiken we om de website te
verbeteren.

Optimalisatie cookies zijn afkomstig van:
Hotjar

Privacy verklaring*
https://www.hotjar.com/privacy/

Advertentie-cookies
Wij gebruiken online advertenties om onze producten, content en diensten onder de aandacht te
brengen.
Met advertentie cookies kunnen wij:
•

Advertenties laten zien wanneer je eerder op onze website bent geweest

•

Bijhouden welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat je te vaak
dezelfde advertenties te zien krijgt.

•

De effectiviteit van onze advertenties bepalen

•

E-mailings versturen en analyseren

Ook als je cookies niet accepteert kun je nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al
onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Met cookies kunnen we je wel advertenties tonen
die voor jou relevant zijn.
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Advertentie cookies zijn afkomstig van:

Privacy verklaring*
https://policies.google.com/privacy?

Google

hl=nl
https://www.facebook.com/privacy/

Facebook

explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy

LinkedIn
https://www.linkedin.com/legal/cookiepolicy
https://www.activecampaign.com/

Active Campaign

security

Cookies aanpassen
Je kunt zelf je cookie-instellingen aanpassen en cookies uitzetten.

Cookies blokkeren en verwijderen
Je kunt ook via je browser je cookies blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan kunnen websites
minder goed werken.
Wil je geen cookies van onze website geplaatst hebben? Kies er dan in onze cookiemelding
voor om onze cookies niet te accepteren.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 4 mei 2020.
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