Cookies regelement
Deze website maakt gebruik van cookies voor het gebruiksgemak van de bezoeker (sessie-cookies),
voor het weergeven van de huisstijl en het meten van bezoekersgedrag (via Google Analytics).

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat waarmee u een website bezoekt worden
opgeslagen waarin informatie over (uw bezoek aan) deze websites wordt opgeslagen. Denk
bijvoorbeeld aan een taalkeuze of andere instellingen.

Waarvoor worden cookies gebruikt?
Deze website maakt gebruik van verschillende cookies:
•

Sessie-cookie
Voor uw gebruiksgemak worden uw input en keuzes onthouden (denk o.a. aan input van
formulieren). Doordat de sessie-cookie registreert welke onderdelen van de website er bij
een bezoek bekeken worden kunnen wij onze website hierop aanpassen.De sessie-cookies
worden automatisch van het door u gebruikte apparaat verwijderd zodra u uw browser
afsluit.

•

Google Analytics cookie
Deze cookies zorgen er voor dat het website bezoek (zoveel mogelijk geanonimiseerd) kan
worden gemeten (bijv. welke pagina’s het meeste worden bezocht, welke browsers door
onze bezoekers worden gebruikt en wat het meest gebruikte schermformaat is). De dienst
die hiervoor gebruikt wordt is een van de meest gebruikte webanalyse diensten en wordt
aangeboden door Google Inc. Op basis van de statistieken van de Google Analytics dienst
kunnen wij onze website verbeteren.Deze informatie kan door Google aan derden verschaft
worden indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien derden deze informatie
namens Google verwerken. Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te
gebruiken voor andere Google diensten.De informatie wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google geeft aan dat zij
zich te houdt aan de zogenaamde “Safe Harbor principles” en dat zij is aangesloten bij het
Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel, wat inhoudt dat er
sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.Deze cookies slaan geen naam, adres of andere persoonlijke gegevens op,
maar slaan in sommige gevallen wel uw IP-adres op. Het laatste octet van het IP-adres is
hierbij gemaskeerd.Wij hebben Google Analytics verder privacyvriendelijk ingesteld: er is een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten, “gegevens delen” is uitgezet en we maken
geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe kunt u cookies uitschakelen?
U kunt op uw eigen apparaat in de door u gebruikte browser (indien nodig met behulp van de Helpfunctie) cookies uitschakelen. Let op dat het uitschakelen van cookies alleen gevolgen heeft voor het
apparaat én de browser waarop u de cookies uitschakelt.
Op de website www.ncsc.nl van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u meer informatie over
het uitschakelen van cookies. Indien u de cookies die deze website gebruikt niet wenst te accepteren
en deze keuze kenbaar heeft gemaakt, wordt er een zogenaamde ‘no-follow cookie’ op het door u
gebruikte apparaat waarmee u deze website bezoekt, geplaatst. Het enige doel van deze no -follow
cookie is het registreren van uw keuze de door deze website gebruikte cookies niet te accepteren.

