
  

Cookie Policy 
In deze cookie policy leest u alles over de cookies die wij gebruiken. Hier leest u onder 
andere wat een cookie is, waarom wij cookies gebruiken, welke cookies wij gebruiken, de 
bewaartermijnen van deze cookies en hoe u desgewenst de cookies uit kunt zetten en 
verwijderen. 
  

Wat is een cookie? 
Een cookie is een klein tekstbestand dat wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon 
plaatsen als u onze website bezoekt. Een cookie wordt door uw browser op de harde schijf 
van uw computer opgeslagen. Wilt u meer weten over cookies, lees dan de toelichting van de 
consumentenbond. 
  

Waarom gebruiken wij cookies? 
Wij gebruiken cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Door cookies te gebruiken 
kunnen wij namelijk het gebruik van de website meten en verbeteren zodat we u op een betere 
en meer persoonlijke manier kunnen informeren. De cookies verzamelen demografische 
informatie en stellen ons in staat om gerichte content en advertenties te kunnen tonen. 
  

Welke cookies gebruiken wij? 
Functioneel 
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het laten functioneren van een 
website. Bijvoorbeeld om uw cookie voorkeuren te onthouden. 

Statistieken 
Wij maken gebruik van analytische cookies om bij te houden hoe websitebezoekers onze 
website gebruiken en voor het kunnen verkrijgen van rapporten over onze website. Op deze 
manier kunnen wij onze website optimaliseren en gebruikersvriendelijker maken. Wij maken 
gebruik van analytische cookies van Google Analytics, Visual Website Optimizer. 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Deze cookies verstrekken 
informatie aan Google, die door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Google kan deze informatie aan derde partijen verschaffen als Google hiertoe wettelijk 
verplicht is of in het geval derde partijen de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben 
hier geen invloed op. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Indien u deze 
cookies wilt uitzetten kan dit via deze link. 

Ontwikkel Combinatie Schieveste werkt continu aan het optimaliseren van haar websites. 
Visual Website Optimizer stelt ons in om de gebruiksvriendelijkheid van de website te testen 
door het gedrag tijdens het websitebezoek te monitoren, dit geeft ons input voor het 
verbeteren van de website en te zorgen voor een betere gebruikerservaring. Indien u deze 
cookies wilt uitzetten kan dit via deze link. 

Marketing 
Wij maken gebruik van advertentie cookies om u informatie te tonen die zo goed mogelijk 
aansluit bij uw situatie. Hiervoor gebruiken wij retargeting technologieën van Google en 
Facebook om relevante reclame-uitingen te laten zien als u onze website eerder heeft bezocht. 
De reclame-uitingen worden vertoond op websites van Google (en haar partners) en op 
Facebook (en haar partners). Indien u deze cookies wilt uitzetten kan dit via deze link. 



Social media 
Op deze website wordt informatie getoond van social media. Door dit voor u mogelijk te 
maken worden cookies door de sociale netwerken zelf meegeleverd, waarop wij geen invloed 
hebben. 
  

Hoe lang worden de cookie gegevens bewaard? 
Onderstaand leest u de bewaartermijn van die cookies die wij gebruiken om u beter van dienst 
te zijn: 

o Google Analytics bewaartermijn maximaal 2 jaar 
o Visual Website Optimizer bewaartermijn maximaal 100 dagen 
o Google advertentie cookies bewaartermijn maximaal 1,5 jaar 
o Facebook advertentie cookies bewaartermijn maximaal 1 jaar 

  

Hoe kunt u cookies uitzetten? 
U kunt cookies uitzetten via uw browser. Hoe u dit moet doen wordt uitgelegd in bijvoorbeeld 
deze toelichting van de Consumentenbond. Als u dit doet dan kan dit betekenen dat niet alle 
functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon en dat u 
bepaalde advertenties vaker ziet en deze minder relevant zijn voor u. 

 


