Privacy verklaring website
We hechten veel waarde aan uw privacy en vinden het belangrijk dat u veilig en zorgeloos
van onze website gebruik kunt maken zonder dat u hoe; na te denken over mogelijk privacy
risico’s.

Beveiliging:
Uw pagina verzoeken en het ontvangen van de website-data vindt plaats via een beveiligde
(HTTPS) verbinding. U kunt dit herkennen aan het ‘slotje’ in de adresbalk van uw browser, of
de vermelding ‘veilig’.
Alle data wordt encrypted verzonden. Een versleutelingstechniek die ook bij banken wordt
gebruikt. Alleen de ontvanger hee; de sleutel om de data te lezen. Het is daarmee voor
derden, niet mogelijk om informaLe te onderscheppen of ‘mee te kijken’ met uw bezoek.

Cookies:
Wat zijn cookies:
Een cookies is een eenvoudige klein tekst bestandje met informaLe. Cookies worden
meegestuurd met de pagina’s van websites en door uw webbrowser op uw computer
opgeslagen.
FuncLonele cookies:
Deze website gebruikt funcLonele cookies voor de juiste technische werking van de website.
Dit is standaard funcLonaliteit zonder enige vorm van bezoekers idenLﬁcaLe.
StaLsLeken cookies:
Voor het bijhouden van de bezoekers staLsLeken wordt gebruik gemaakt van eenvoudige
website staLsLeken waarbij alleen data verkeer wordt bijgehouden en geen persoonlijke
informaLe of IP-adressen worden geregistreerd.
Deze website maakt gebruik van Google AnalyLcs funcLonaliteit voor het meten van website
staLsLeken. Er wordt geen bezoekers informaLe gedeeld met Google, Google AnalyLcs en/of
Google Addwords. Het IP-adres van bezoekers wordt namelijk geanonimiseerd, daarmee is
idenLﬁcaLe via IP onmogelijk.
MarkeLng / tracking cookies:
Deze website maakt geen gebruik van markeLng of tracking cookies.
Cookies deacLveren:
Indien u niet wenst dat uw browser cookies accepteert en opslaat, dan is het mogelijk deze
funcLonaliteit uit te schakelen in uw webbrowser. U draagt daarvoor zelf de zorg en
verantwoordelijkheid. Voor vragen kunt u terecht bij uw so;ware leverancier, of schakel een
ict specialist in die uw ict hardware en so;ware voor u beheert. Het is mogelijk dat delen van
de websites niet of niet correct funcLoneren.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze informaLe nog vragen of opmerkingen hee; neem dan
contact met ons op!

