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Om deze site goed te laten werken, plaatsen we soms kleine gegevensbestanden, cookies 

genaamd, op uw apparaat. De meeste grote websites doen dit ook. 

Wat zijn cookies? 
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website opslaat op uw computer of mobiel apparaat 

wanneer u de site bezoekt. Hiermee kan de website uw acties en voorkeuren (zoals inloggen, taal, 

lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode onthouden, zodat u 

ze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkomt op de site of bladert van de ene 

pagina naar de andere. 

Hoe gebruiken we cookies? 
We gebruiken cookies voor statistische doeleinden: identificeren van het bezoek van de gebruiker 

en het gedrag op de site. 
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• Noodzakelijk: noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door 

basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website 

mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies. 

• Statistiek: statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers 

omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren. 

• Marketing: marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op websites bij te houden. De 

bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de 

individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. 

Hoe kunt u cookies beheren? 
U kunt cookies naar wens beheren en/of verwijderen - zie aboutcookies.org voor meer informatie. 

U kunt alle cookies die al op uw computer staan verwijderen en u kunt de meeste browsers 

instellen om te voorkomen dat ze worden geplaatst. Als u dit doet, moet u echter mogelijk elke 

keer dat u een site bezoekt sommige voorkeuren handmatig aanpassen en werken sommige 

services en functionaliteiten mogelijk niet. 

U kunt de cookies op deze site eenvoudig accepteren of weigeren door een van de volgende links 
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