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Beheer uw cookies
Wat zijn cookies, hoe worden ze gebruikt en hoe worden ze beheerd?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die letters en cijfers bevatten en die op uw computer of apparaat geplaatst
worden. Cookies worden geplaatst als u een website bezoekt die gebruik maakt van cookies om de bezochte pagina's
binnen de site te volgen, om u te helpen verder te gaan waar u gebleven was, of om uw voorkeuren, zoals
taalinstellingen, te onthouden.
Cookies zijn heel belangrijk om ons te helpen de online diensten gemakkelijker in het gebruik te maken, het gebruik
van onze site te begeleiden en de diensten aan u te verbeteren.
Om u het begrip van de manier waarop een website cookies gebruikt te vereenvoudigen, hebben wij ze in gemakkelijk
te begrijpen categorieën onderverdeeld. De categorie, waar een cookie bij hoort, is te vinden in het cookie-paneel.
De informatie in het cookie-paneel wordt verstrekt op een open en doorzichtige manier, zodat u kunt zien hoe de
cookies gebruikt worden om uw bezoekerservaringen te verbeteren en om als basis te dienen voor de keuzes wat
betreft uw akkoord in het gebruik. Maar als u controle wilt uitoefenen op het gebruik van cookies, of ze wilt
verwijderen, dan kan dat via de instellingen in uw web browser.
Wij wijzen er wel op dat beperkingen i.v.m. cookies uitwerking kunnen hebben op de functionaliteit van een website.
Veel van de door de websites geboden interactieve functies zijn afhankelijk van cookies en als de cookies
gedeactiveerd of geblokkeerd worden, kan dat deze diensten, of het nut ervan, belemmeren.
Verschillende webbrowsers kunnen verschillende methoden gebruiken in het beheer van cookies. Volg alstublieft de
door de leveranciers van webbrowsers direct verstrekte instructies hieronder om uw browserinstellingen* te
configureren.
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox

* Dit zijn koppelingen voor sites van derde partijen; wij hebben er geen controle over en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de
informatie onjuist is.
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