Deze site maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer.
Een cookie slaat niet je naam, niet je adres, niet je leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie
niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.
Cookies kunnen dus NOOIT gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te
onderscheppen. Ook kunnen ze je computer niet infecteren met een virus of trojaan. ze zijn dus volkomen veilig en
worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna ALLE websites in de wereld.

Dit zijn de types cookies die we gebruiken op deze site:
1. Functionele cookies
Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de site, maken we soms gebruik van
cookies. Je computer/browser onthoudt hierdoor de instellingen die je zelf gemaakt hebt of de
favorieten die je hebt aangemaakt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
2. Cookies via Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de "Data Protection Laws". Dit
houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.
3. Cookies van Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken als Facebook en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van
Facebook respectievelijk Pinterest zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden op onze
site door deze partijen cookies geplaatst. Voor wat Facebook en Pinterest met die cookies doen,
verwijs ik u graag naar de privacystatements van deze bedrijven.
Ook hier wordt de informatie die ze verzamelen zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
wordt door de betreffende bedrijven overgebracht naar en opgeslagen op hun servers, mogelijk
buiten de EU (zoals bv. in de VS). Deze grote bedrijven als Facebook, Pinterest, enz. stellen zich te
houden aan de "Data Protection Laws". Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

