
Cookie-verklaring 
 
In deze verklaring vindt u informatie over wat cookies zijn, welke cookies door deze website 
kunnen worden ingesteld en hoe u die cookies weigert of verwijdert. 
 
Wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken 
 
Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat op uw toestel wordt opgeslagen wanneer 
u naar een website gaat en dat informatie bevat die wordt overgebracht op uw computer. Deze 
informatie wordt bij elk volgende bezoek teruggestuurd naar de website, of naar een andere 
website die de cookie herkent. 
 
Onze website gebruikt cookies om uw toestel te onderscheiden van het toestel van andere 
bezoekers. Hierdoor kunnen wij u een betere online-ervaring aanbieden, bijvoorbeeld door uw 
voorkeuren te onthouden. Ook kunnen wij hiermee de site verbeteren, bijvoorbeeld door 
bezoeken aan de site te meten en na te gaan of bezoekers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.  
 
Instemming met cookies 
 
In sommige landen is wettelijk uw toestemming vereist om cookies op uw computer te mogen 
plaatsen. Als bezoeker in een van die landen kunt u ermee instemmen dat er cookies op uw toestel 
worden geplaatst door het selecteren van “Ik aanvaard cookies”, wat in een speciale pop-up 
verschijnt. Of u kijkt verder op de site nadat u een cookie-banner hebt gezien die u informeert dat u 
door verder te kijken op de site instemt met het plaatsen van cookies op uw toestel. In beide 
gevallen kunt u op elk gewenst moment van gedachten veranderen en u 'uitschrijven' voor cookies 
(hieronder vindt u daarover meer informatie). 
 
Om cookies te verwijderen die we eerder hebben geplaatst, volgt u de aanwijzingen in de paragraaf 
'Uitschrijven' op. 
 
Uitschrijven 
 
U kunt op elk gewenst moment alle cookies afkomstig van deze site verwijderen en blokkeren. In 
de meeste webbrowsers kunt u cookies verwijderen en meestal kunt u cookies blokkeren door de 
functie van uw browser te activeren waarmee u het instellen van sommige of alle cookies kunt 
weigeren. Op het help-scherm van uw browser of in de handleiding van uw computer wordt 
uitgelegd hoe u dat doet. 
 
Voor meer informatie over cookies, zoals hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze 
beheert en verwijdert, kunt u kijken op www.allaboutcookies.org. 
 
Websites gebruiken mogelijk de volgende soorten cookies 
 

 

Naam Type cookie Beschrijving Persistentie 
__utma Werking Gebruikt om gebruikers en sessies van elkaar 

te onderscheiden. De cookie wordt 
aangemaakt wanneer de javascript-
bibliotheek wordt uitgevoerd en er nog geen 
__utma-cookies aanwezig zijn. De cookie 
wordt bijgewerkt telkens als er gegevens 

Persistent 

http://www.allaboutcookies.org/


naar Google Analytics worden verzonden. 
Gebruikt om het aantal nieuwe 
sessies/bezoeken te bepalen. 
 

__utmb Werking De cookie wordt aangemaakt wanneer de 
javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er 
nog geen __utmb-cookies aanwezig zijn. De 
cookie wordt bijgewerkt telkens als er 
gegevens naar Google Analytics worden 
verzonden. 
 

Blijft 30 minuten 
bestaan 

__utmc Werking Onthoudt wanneer een pagina wordt 
gesloten en wordt in combinatie met __utmb 
gebruikt om te meten hoe lang bezoekers op 
de pagina's van onze site blijven. 

Verwijderd 
wanneer de 
browser wordt 
gesloten 
 

__utmz Werking Registreert hoe bezoekers onze website 
vinden, bijvoorbeeld of ze via een 
zoekmachine komen, via een koppeling vanaf 
een andere website of dat ze het 
internetadres rechtstreeks hebben ingetypt. 
Toont ook de volgorde van pagina's waar 
bezoekers heengaan. 
 

Blijft 6 maanden 
bestaan 

__ga Persistent Gebruikt om gebruikers van elkaar te 
onderscheiden. 

2 jaar 

 


