NL
Cookies
Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten,
zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit. Door het blijven gebruiken van deze
website, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens
worden verzameld.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat
wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren
(zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan
de site opnieuw hoeft in te vullen.
Hoe gebruiken we cookies?
We meten hoeveel bezoekers op onze website komen met Google Analytics. Google Analytics houdt
bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basis informatie over je computer. De
informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze website het goed doen, hoe
bezoekers op de website terecht komen, etc. Zoals de meeste websites, gebruiken we deze informatie
om onze website te verbeteren, voor jou.
We gebruiken ook derde-partij Google advertising cookies om inhoud en advertenties te
personaliseren. Zodat ze beter passen bij jou als gebruiker.
Je kan meer leren over Google Analytics, de soorten cookies gebruikt door Google, of blokkeer de
cookies als u wilt.
Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?
U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle
cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden.
Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige
delen van de website niet (naar behoren) werken.

EN
Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device.
Most big websites do this too. By continuing to use this website, you consent to the storing and
accessing of cookies on your device.
What are cookies?
A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the
site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font
size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them
whenever you come back to the site or browse from one page to another.
How do we use cookies?
We measure visitors to our website using Google Analytics. This records what pages you view within
our site, how you arrived at our site and some basic information about your computer. The
information we collect from analytics helps us understand what parts of our sites are doing well, how
people arrive at our site and so on. Like most websites, we use this information to make our website
better.
We also use third-party Google advertising cookies to personalise content and ads and make them
more engaging to you as a user.
You can learn more about Google Analytics, the types of cookies used by Google, or opt out if you
wish.
How to control cookies
You can control and/or delete cookies as you wish - for details, see aboutcookies.org. You can delete
all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from
being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time
you visit a site and some services and functionalities may not work.

Free Cookie Consent Tools
-

Silktide; https://silktide.com/tools/cookie-consent/download/

