Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies. Deze cookies gebruiken wij om
bezoekstatistieken te verzamelen. Door middel van deze cookies krijgen we inzicht in het
gebruik van onze website en kunnen we de gebruikerservaring verbeteren. De cookies
verzamelen informatie over bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe
lang en welke links er worden aangeklikt.
Google Analytics [geanonimiseerd]

Wij maken gebruik van de Google Analytics pixel maar we hebben de informatie die
daardoor gemeten wordt volledig anoniem gemaakt. Jouw IP-adres wordt standaard
geanonimiseerd en wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met Google zelf.
Wij creëren geen profielen op basis van gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden en
wij houden je gegevens ook niet bij over meerdere apparaten.
●
●

Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard.
Lees hier meer over hoe Google omgaat met jouw data.

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die, binnen onze website, het surfgedrag van een bezoeker
volgen. Deze advertentie cookies gebruiken wij om een interesseprofiel van je bezoek
samen te stellen waardoor we gerichter kunnen adverteren.
Facebook

Deze website gebruikt een Facebook Pixel. Deze tool helpt ons de website te analyseren,
waarmee we weer de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De
cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website,
welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van
gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze
manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor
ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook
platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere
informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door
Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek
gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen
reclamedoeleinden.
●
●

Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.
Lees hier meer over hoe Facebook omgaat met jouw data.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Voor het
plaatsen van functionele cookies hoef je volgens de wet geen toestemming aan de
bezoeker te vragen. Omdat enkele van onze cookies informatie delen met derden,
hebben wij ze toch opgenomen.
Youtube

Deze website maakt gebruik van Youtube voor het opslaan en weergeven van video
content. Deze cookies worden door YouTube ingesteld om het gebruik van hun diensten
bij te houden. De YouTube-cookies worden alleen geïnstalleerd als je op ‘play’ drukt.
●
●

Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.
Lees hier meer over hoe Youtube (Google) omgaat met jouw data.

Google Maps

Onze website maakt gebruik van Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart
worden weergegeven op websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden
gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies geplaatst,
bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden. De informatie die Google verzamelt,
wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt niet meegegeven.
●
●

Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.
Lees hier meer over hoe Google omgaat met jouw data.

