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COOKIEBELEID 

 
Mijn website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het goed 
functioneren en die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die in dit cookiebeleid 
worden genoemd. Door de cookie-waarschuwingsbanner te sluiten, door te scrollen, op 
een link te klikken of verder te gaan met browsen, ga je akkoord met het gebruik van 
cookies. 
  
WAT IS EEN COOKIE? 
Ik maak op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser 
op je harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen 
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 
 
GEBRUIK VAN PERMANENTE COOKIES 
Met behulp van een permanente cookie kan ik jou herkennen bij een nieuw bezoek op 
mijn website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. 
Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan ik dit 
door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren 
te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van mijn website 
kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw 
browser. 
 
GEBRUIK VAN SESSIE COOKIES 
Met behulp van een sessie cookie kan ik zien welke onderdelen van de website je met 
dit bezoek hebt bekeken. Ik kan onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op 
het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd 
zodra je jouw webbrowser afsluit. 
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RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN JOUW GEGEVENS 
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw 
gegevens. Zie hiervoor de contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan ik je daarbij 
vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in 
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in 
kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. 
 
IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je 
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

 


