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Wat is een cookie?
Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op de harde schijf
van uw computer worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Onze cookies zijn veilig.
Cookies verwijderen of uitschakelen
Sommige cookies worden automatisch verwijderd als u de website verlaat. Andere blijven op uw
apparaat staan. Cookies kunt u altijd zelf verwijderen of uitschakelen via de instellingen van uw
browser. Het is echter mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert wanneer u cookies
verwijdert of uitschakelt.
Permanente cookies
Permanente cookies zorgen ervoor dat wij u herkennen wanneer u onze website bezoekt. Ook wanneer
u een terugkerende bezoeker bent. Uw voorkeur, ook met betrekking tot de cookie instellingen,
worden bewaard. Zo hoeft u niet steeds opnieuw uw voorkeuren aan te geven.
Social media buttons
Op onze website gebruiken we buttons van verschillende social media kanalen zoals Facebook en Twitter.
Hiermee kunt u gemakkelijk reageren, delen of liken. Door middel van een verbinding met het social
media kanaal werken de buttons op de site. Wij hebben geen invloed op deze verbinding.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics. Een programma van Google waarmee het gebruik van onze
website geanalyseerd kan worden. Het doel hiervan is om onze website nog beter aan te kunnen passen
aan de wensen van onze bezoekers. Google doet de analyse van onze gegevens. Deze gegevens zijn
niet herleidbaar naar u als persoon. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier.
Piwik Analitics
Wij gebruiken ook het opensource-webstatistiekenpakket Piwik (http://piwik.org) om statistieken bij
te houden. Dit geeft inzicht in hoe bezoekers de auteursrechten-website gebruiken en maakt het
mogelijk om de site te verbeteren.
Third Party Tracking cookies
Derden kunnen tracking cookies plaatsen op uw apparaat waardoor zij kunnen zien welke websites u
nog meer bezoekt. Het enige doel hiervan is om advertenties zoveel mogelijk af te laten stemmen op
uw profiel. Er wordt geen emaildres,
naam etcetera opgeslagen.

First Party Tracking cookies
Door het plaatsen van de tracking cookie kunnen we zien welke websites u nog meer bezoekt. Het
enige doel hiervan is om advertenties zoveel mogelijk af te laten stemmen op uw profiel. We slaan
geen e-mailadres, naam etcetera op.
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