Cookie policy
Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die uw computer, tablet of smartphone bewaart wanneer u
onze website bezoekt.
We gebruiken twee varianten: functionele en analytische.

Functionele cookies
Om onze website optimaal te laten werken, maken we gebruik van functionele cookies. Hiermee
slaat u de websitevoorkeuren op. Wij maken alleen gebruik van de onderstaande cookies;
cookie_notice_accepted
•
•
•

•

•

stelt u in staat om gebruikers op elegante wijze te informeren dat uw site gebruik maakt van
cookies en om te voldoen aan de EU GDPR-regelgeving inzake cookiewetgeving.
Er zijn twee soorten toestemmingen die websites kunnen verzamelen: impliciete
toestemming en expliciete toestemming voor opt-in .
Expliciete toestemming is vrij eenvoudig. Gebruikers moeten op een knop klikken, een
selectievakje selecteren of een andere specifieke activiteit voltooien om zich aan te melden
voor het gebruik van cookies. Wanneer expliciete toestemming wordt verzameld, kunnen
gebruikers niet per ongeluk instemmen met het gebruik van cookies.
Impliciete toestemming is iets vager. Voor impliciete toestemming om aan de vereisten van
de wet te voldoen, moet een duidelijke kennisgeving worden verstrekt en moet de gebruiker
erop worden gewezen dat een specifieke actie zal worden opgevat als impliciete
toestemming voor het gebruik van cookies. Een veel voorkomende manier waarop impliciete
toestemming wordt verzameld, is om een prominente cookie-melding weer te geven die
eindigt met een verklaring als: "Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het
gebruik van cookies."
De wetgeving is van toepassing ongeacht of een gebruiker zich op een computer,
smartphone, tablet of een ander apparaat bevindt. Dus wanneer u een cookiekennisgeving
instelt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de melding op alle apparaten correct
verschijnt en functioneert.
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Een sessiecookie, verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit.
Wordpress stelt deze cookie in wanneer u naar de inlogpagina navigeert. De cookie wordt
gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te
weigeren.

•

PHPSESSID

•

Om een eenvoudig bericht op te slaan wanneer een formulier wordt ingediend dat op een
andere pagina kan worden weergegeven.
Als een aanvraagformulier bijvoorbeeld niet juist is ingevuld, wordt een bericht opgeslagen
en gepresenteerd aan de gebruiker om de fouten in de inzending aan te geven.
Wanneer een aanvraagformulier met succes is ingediend, wordt een bericht opgeslagen en
gepresenteerd aan de gebruiker die hen bedankt voor hun aanvraag.

•
•

In deze cookie worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Verwijderen en uitschakelen van cookies
Na de houdbaarheidsdatum zullen cookies automatisch van je computer worden
verwijderd. Het is mogelijk om cookies op een eerder moment handmatig te
verwijderen of het opslaan van cookies op je computer uit te schakelen. Dit doe je
via de instellingen van je browser. Selecteer de hulpfunctie van je browser (de F1knop op je toetsenbord) of bekijk de hulppagina’s van Google Chrome, Mozilla
Firefox en Microsoft Internet Explorer om te zien hoe dit in zijn werk gaat.

