
 

 

 

Cookieverklaring 

 

Op mijn website wordt er gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand 

dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde 

schijf van uw computer wordt opgeslagen. 

Het gebruik van cookies is belangrijk om de website goed te laten draaien maar ook 

cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer 

belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers heb ik  geen beeld van het gebruik 

van de website en hoe ik hem kan verbeteren.  

Mijn site plaatst alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren ervan.  Denk 

hierbij aan de mogelijkheid om te reageren. 

De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties, 

zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door mijzelf geplaatst, 

maar door derde partijen. Om deze reden kan ik  hier geen verantwoording voor 

nemen. 

Wilt u  niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u dit eenvoudig uitzetten via uw 
browser.  Volg hiervoor dit stappenplan van de consumentenbond.  

Overzicht van gebruikte cookies 

Functionele cookies 

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zo wordt er 

gebruikgemaakt van cookies om te kunnen reageren. Ook worden cookies gebruikt om 

instellingen en voorkeuren te onthouden. 

Google Analytics 

Via mijn  website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als 

onderdeel van Google Analytics. Google Analytics verzamelt geanonimiseerd gegevens 

over uw surfgedrag. Ik gebruik deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website 

gebruiken en rapportages te krijgen. Met deze informatie kan ik betere beslissingen 

nemen over de inrichting van de website en de werking ervan optimaliseren. 

Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit 

van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden 

de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 

Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere 

Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het 

specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

 

 

 

 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen


 

 

 

Facebook en Twitter en Linked In. 

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen 

(‘tweeten’) op Facebook, Twitter, en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de 

sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je 

ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra 

je iets wilt delen. Ik heb hier geen invloed op. Om te zien wat zij met 

persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de 

privacyverklaringen van Facebook, Twitter  en LinkedIn (welke regelmatig kunnen 

wijzigen) inzien. 

Embedded content  

In mijn blogs kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt 

gehost en op mijn website wordt ontsloten. Denk bijv. aan een YouTube-video. Hierbij 

wordt vaak gebruik gemaakt van cookies.  Wat zij met de cookies en persoonsgegevens 

doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Ik heb hier geen 

controle over. 

 

 

 


