
Het gebruik van Cookies 
Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring van de 
bezoekers van deze website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden met 
informatie over hoe de gebruiker deze website gebruikt. De cookies worden 
opgeslagen op de computer van de gebruiker. Wij gebruiken cookies om het 
gebruik van onze website te faciliteren U kunt deze cookies uitzetten via uw 
browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. 

Deze website maakt gebruik van tracking software om het gebruik van de 
website door de gebruikers te kunnen monitoren. Deze software is geleverd 
door Google Analytics welke gebruik maakt van Cookies om het gebruik te 
kunnen monitoren. Deze software zal cookies op uw computer opslaan om uw 
gebruik van de website te monitoren, echter zal de software geen persoonlijk 
informatie bijhouden, verzamelen of opslaan. Meer informatie over Google ’s 
privacy policy kunt u hier vinden http://www.google.com/privacy.html  

Wanneer de website gebruik maakt van referral programma’s, gesponsorde 
links of advertenties zullen er ook cookies door externe partijen op uw 
computer opgeslagen worden. Dit soort cookies worden gebruikt voor 
conversie en referral tracking en zullen na ongeveer 30 dagen verlopen. Er 
wordt in deze cookies geen persoonlijke informatie bijgehouden,  opgeslagen 
of verzameld. 

Contact en communicatie 
Wanneer gebruikers gebruikmaken van de contact formulieren op deze 
website doen zij dit op eigen risico. Alle aangeleverde persoonlijke informatie 
van de gebruikers wordt veilig opgeslagen tot het moment dat deze informatie 
niet meer nodig is. Er is alles aan gedaan om de contactformulieren en het 
verstuurproces van deze website zo veilig mogelijk te maken.  

Deze website en hun eigenaren gebruiken alle ingezonden informatie van de 
gebruikers om de gebruikers te voorzien van verdere informatie over de 
producten en diensten die wij aanbieden of om de gebruikers te assisteren om 
al hun ingezonden vragen en verzoeken te beantwoorden. Er wordt geen 
persoonlijke informatie met derde partijen gedeeld.

http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

