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Wat fijn dat je er bent! Mogen we iets vragen? 
Je hebt ons nog niet laten weten welke cookies we mogen plaatsen! Nu plaatsen we alleen 
functionele cookies op je computer, maar daardoor kunnen we niet beloven dat jij zo snel mogelijk 
bij je doel komt. Wil je een voor jou geoptimaliseerde website? Pas hieronder direct je instellingen 
aan. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op je computer plaatsen, met als doel jou zo snel mogelijk 
te laten vinden wat je zoekt. Je kunt cookies altijd verwijderen in je browserinstellingen. 
Klik op onderstaande buttons om aan te geven welke cookies we mogen plaatsen. 

Keuze:  

Ik blijf anoniem 
We plaatsen alleen de onmisbare cookies. Die zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren. 
Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens, dus je blijft anoniem. 

Deze website mag niet: 

• Jouw specifieke voorkeuren onthouden zodat je die later opnieuw kunt gebruiken
• De inhoud van de website optimaliseren en het geven van handige aanbevelingen
• Zorgen dat jij pagina's kunt delen op sociale netwerken, zoals Facebook of LinkedIn
• Informatie delen met andere partijen zodat jij relevante reclame te zien krijgt die is

afgestemd op jouw internetgedrag

Ik wil meer 
Maak het jezelf iets makkelijker. We plaatsen naast de onmisbare cookies ook een aantal handige 
cookies. Zo kunnen we bijvoorbeeld onthouden welke onderwerpen je graag bekijkt en je daar, bij 
updates, de volgende keer op wijzen. 

Deze website mag niet: 

• Zorgen dat jij pagina's kunt delen op sociale netwerken, zoals Facebook of LinkedIn
• Informatie delen met andere partijen zodat jij relevante reclame te zien krijgt die is

afgestemd op jouw internetgedrag

Deze website mag wel: 

• Zorgen dat de website goed functioneert
• Monitoren hoe jij de website gebruikt
• Jouw specifieke voorkeuren onthouden zodat je die later opnieuw kunt gebruiken
• De inhoud van de website optimaliseren en het geven van handige aanbevelingen. We delen

hiervoor nooit gegevens met advertentienetwerken.
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Ik wil delen 
Naast de onmisbare en de handige cookies plaatsen we ook cookies waarmee we informatie kunnen 
delen. Deze cookies maken het mogelijk dat je relevante advertenties te zien krijgt die zijn afgestemd 
op jouw internetgedrag. Kies voor relevante reclame en maak het jezelf makkelijk! 

Deze website mag niet: 

• Geen restricties

Deze website mag wel: 

• Zorgen dat de website goed functioneert
• Monitoren hoe jij de website gebruikt
• Jouw specifieke voorkeuren onthouden zodat je die later opnieuw kunt gebruiken
• De inhoud van de website optimaliseren en het geven van handige aanbevelingen.
• Informatie delen met andere partijen zodat jij relevante reclame te zien krijgt die is

afgestemd op jouw internetgedrag
• Zorgen dat jij pagina's kunt delen op sociale netwerken, zoals Facebook of LinkedIn
• De inhoud van de website optimaliseren en het geven van handige aanbevelingen.
• Informatie delen met andere partijen zodat jij relevante reclame te zien krijgt die is

afgestemd op jouw internetgedrag
• Zorgen dat jij pagina's kunt delen op sociale netwerken, zoals Facebook of LinkedIn




