COOKIESTATEMENT
WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer
worden gezet als u een webpagina bezoekt. Deze cookies kunnen ervoor zorgen dat uw
websitebezoek wordt geoptimaliseerd.
WAAROM INFORMEREN WIJ U OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES?
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Dit betekent
onder andere dat bepaalde cookies alleen nog mogen worden geplaatst met expliciete
toestemming van de internetter. Daarom laten wij u weten dat onze website gebruik maakt
van cookies en wat de reden hiervan is.
FUNCTIONELE COOKIES
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze
cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op De Indruk
gebruik gemaakt van cookies die de inloggegevens van uw social media onthouden.
Op de site is een functionaliteit opgenomen om pagina’s te kunnen delen op Facebook,
Twitter, Google Plus, Pinterest en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale
media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent
zodat u niet elke keer hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met
persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de
privacyverklaringen van Facebook en Instagram inzien.
ANALYTISCHE COOKIES
Met behulp van cookies kunnen ook bezoekersstatistieken worden bijgehouden. Wij maken
gebruik van Google Analytics, Yoast, Statcount om inzicht te krijgen in het gedrag van
bezoekers op onze website. Aan de hand van deze gegevens krijgen wij zicht op het surf- en
bezoekgedrag van onze bezoekers en kunnen we waar mogelijk onze website voor u
optimaliseren. De informatie die Google verzamelt, is geanonimiseerd. Er worden dus geen
persoonsgegevens opgeslagen, waardoor wij deze cookies zonder toestemming mogen
plaatsen. Wij delen deze informatie niet met derden.
TRACKING COOKIES
Met behulp van tracking cookies kunnen we o.a. gerichter adverteren en registreren welke
bedrijven en organisaties onze website bezoeken. Op deze manier kunnen wij aanbiedingen
aanpassen en bezoekers benaderen met interessante voorstellen. Deze cookies worden
alleen geplaatst als u daar toestemming voor geeft. Vooralsnog maken wij hier geen gebruik
van.
COOKIES ACCEPTEREN OF WEIGEREN
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste browsers zijn standaard
ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo
aanpassen dat cookies worden geweigerd. Per browser en voor elke computer moet u dit
opnieuw instellen. Uitleg over het wijzigen van de instellingen vindt u bij de ‘help functie’ van
uw browser.

