Cookieverklaring

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op
de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Als wij
het in deze cookieverklaring hebben over cookies, bedoelen wij daar ook vergelijkbare
(volg-)technieken mee, zoals pixels.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het
gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de
cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen als u dit belangrijk vindt en
eventueel de verschillende informerende links.
Lees hieronder in onze cookietabel meer informatie over welke cookies wij
gebruiken:
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Soort
Analytisch

Doel
Cookies worden geplaatst om
inzicht te verkrijgen in het
bezoekersgedrag en om aan de
hand hiervan de
gebruikerservaring te verbeteren.
We hebben deze cookies
privacyvriendelijk ingesteld. Dat
betekent dat we: - een
verwerkersovereenkomst met
Google hebben gesloten; - Google
alleen gemaskeerde IP-adressen
geven; - verder geen gegevens
delen met Google; en - we geen
gebruik maken van andere Google
diensten in combinatie met
analytics.
Deze informatie wordt
overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google stelt
zich te houden aan de Privacy
Shield principles en is aangesloten
bij het Privacy Shield-programma
van het Amerikaanse Ministerie
van Handel. Dit houdt in dat er
sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele
persoonsgegevens. Lees voor
meer informatie het privacybeleid
van Google, alsook het specifieke
privacybeleid van Google
Analytics. Zie hier voor meer

Bewaartermijn
Maximaal 2 jaar

Vimeo

Advertentie

Vimeo Inc,
Amerika
Privacyverklaring

Youtube

Advertentie

Google LLC,
Amerika
Privacyverklaring

Facebook &
Instagram
Facebook,
Amerika
Privacyverklaring

Advertentie

informatie over de opt-out
regeling van Google.
Wij maken gebruik van de
videoservice van Vimeo. De
video’s die u op de website bekijkt
worden daarmee afgespeeld. Op
onze website staan namelijk
embedded video’s die gehost
worden door Vimeo. Door het
integreren van deze video’s op
onze website, worden er tevens
advertentie cookies geplaatst door
Vimeo. Deze cookies registreren
onder meer klikgedrag,
websitebezoeken en een uniek ID,
om terugkerende apparaten te
herkennen. Het doel daarvan is
gericht en gepersonaliseerd
adverteren.
De cookies van YouTube worden
gebruikt voor verschillende
doeleinden:
 Ze registreren een uniek ID
welke wordt gebruikt door
Google om statistieken bij
te houden over hoe
bezoekers YouTube video’s
raadplegen.
 Ze brengen de
brandbreedte van de
websitegebruiker in kaart
op pagina’s met
geïntegreerde YouTube
video’s, en/of ze brengen
overige functionaliteiten in
kaart m.b.t. YouTube
video’s.
Ze tracken op basis van een uniek
ID op devices met behulp van de
geografische GPS-locatie.
Onze websites bevatten
(embedded) social media buttons
van Facebook en Instagram. Met
behulp van deze buttons kunt u
ervoor kiezen om via uw eigen
social media-account bij
voornoemde diensten aan te
geven dat u geïnteresseerd bent in
onze producten en diensten of om
onze pagina te delen met uw
netwerk. Dit zal vervolgens
zichtbaar zijn voor de bezoekers
van uw persoonlijke social mediawebpagina’s. Als u op een social

Maximaal 8
maanden

Maximaal 1 jaar

media button klikt, kan door de
betreffende dienst één of
meerdere cookie(s) ter uw
herkenning worden geplaatst.
Daarnaast kunnen de social media
partijen de informatie die zij via
deze cookies verzamelen
(bijvoorbeeld je surfgedrag)
gebruiken om een profiel van je op
te bouwen en je gerichte inhoud of
advertenties te tonen.
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De informatie wordt overgebracht
naar en door de social
medianetwerken opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten.
Facebook, Twitter, Instagram en
LinkedIn stellen zich te houden
aan de Privacy Shield principes en
zijn aangesloten bij het Privacy
Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van
Handel. Dit houdt in dat er sprake
is van een passend
beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele
persoonsgegevens.
Deze cookies van google worden
gebruikt voor
advertentiedoeleinden, hiervoor
wordt het klikgedrag op de
website geregistreerd, om
websitebezoekers terug te laten
keren gebaseerd op hun
onlinewebsitegedrag. Hiermee
kunnen wij advertenties
optimaliseren.

Maximaal 1 jaar

Deze cookiedienstverleners zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Zij stellen zich te houden
aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van
het Amerikaanse Ministerie van Handel. Tot voor kort betekende de aansluiting bij het
Privacy Shield-programma dat er sprake was van een passend beschermingsniveau voor
de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Met de uitspraak van het Hof van Justitie
van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II zaak) is dit Privacy Shield echter ongeldig
verklaard. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen
ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan
te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben,
zullen we je hierover informeren via deze cookieverklaring en in onze privacyverklaring.

