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Op deze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden met kleine 
hoeveelheden gegevens die vanaf de pagina's van deze website worden verzonden en door uw 
browser naar uw harde schijf worden gedownload. Cookies worden vervolgens bij elk volgend 
bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website. 

Google Analytics 
Door onze website te bezoeken, wordt een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google op uw 
computer geplaatst als onderdeel van hun "Analytics" -dienst. Wij gebruiken deze dienst om 
informatie bij te houden en te verkrijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan 
wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verstrekken, of derden kunnen de 
informatie namens Google verwerken. Dat is buiten onze controle. We staan Google niet toe de 
verkregen informatie over analyses te gebruiken voor andere diensten van het Google- bedrijf . We 
zorgen ervoor dat de informatie die door Google wordt verzameld, zo anoniem mogelijk wordt 
weergegeven. Uw IP-adres wordt in geen geval meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar 
en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google stelt dat het zich zal houden 
aan de Safe Harborprincipes, en is geassocieerd met het Safe Harbor- programma van het 
Amerikaanse ministerie van Handel. Dit zorgt voor een passend beschermingsniveau bij het 
verwerken van persoonlijke informatie. 

Social media knoppen 
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen 
("tweeten") op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. De werking van deze buttons is 
via kleine stukjes code die door de social media platforms zelf worden aangeleverd en waarmee 
cookies worden geplaatst. Dit is buiten onze controle. Lees de privacyverklaringen van Facebook, 
Twitter, LinkedIn en Google (die onderhevig zijn aan wijzigingen in de regelgeving ) om erachter te 
komen hoe zij uw (persoons) informatie verwerken die zij verkregen door het gebruik van deze 
cookies. De informatie die ze verzamelen, maakt individuen zo anoniem mogelijk. Het wordt 
overgebracht naar Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn en opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ verklaren dat ze zich zullen houden aan de 
Safe Harbor- principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor- programma van het Amerikaanse 
ministerie van Handel. Dit zorgt voor een passend beschermingsniveau bij het verwerken van 
persoonlijke informatie. 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens 
U heeft het recht om te vragen om inzage en correctie of verwijdering van uw persoonlijke 
gegevens. Voor meer informatie kunt u terecht op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen 
kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Als het gaat om toegang tot 
persoonlijke informatie die aan een cookie is gekoppeld, moet u ons een kopie van de cookie 
sturen. Deze informatie is te vinden in uw persoonlijke browserinstellingen. 

Cookies activeren, deactiveren en verwijderen 
Meer informatie over het activeren, deactiveren en verwijderen van cookies vindt u in de instructies 
en / of de help-functie in uw browser. 
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