Cookieverklaring
Een cookie is een klein bestandje waarin internetinstellingen zijn opgeslagen. Bijna elke website maakt
gebruik van cookietechnologie. Wanneer u een website voor de eerste keer bezoekt, wordt er door uw
internetbrowser een cookie gedownload. De volgende keer dat u de betreffende website op hetzelfde
apparaat opent, worden de cookie en de daarin opgeslagen informatie ofwel weer naar de website gestuurd
die de cookie heeft gemaakt (in het geval van een 'first-party cookie') ofwel naar een andere website waar de
cookie bij hoort (in het geval van een 'third-party cookie'). Zo kan de website herkennen dat u deze eerder in
deze browser hebt geopend en in sommige gevallen de weergegeven content aanpassen.
Cookies zijn nuttig omdat ze de gebruikerservaring kunnen verbeteren wanneer u naar een website gaat die
u al eerder hebt bezocht. Op voorwaarde dat u hetzelfde apparaat en dezelfde browser gebruikt als bij uw
eerdere bezoek(en), onthouden cookies bijvoorbeeld uw voorkeuren en de manier waarop u de website
gebruikt, en passen ze de aangeboden content aan uw persoonlijke interesses en behoeften aan.
Wij gebruiken momenteel alleen cookies die benodigd zijn om de website weer te geven, zogenaamde
'essentiële cookies'.
Essentiële cookies, die kunnen worden aangemerkt als 'absoluut vereist' of 'noodzakelijk', garanderen de
werking van functies die onmisbaar zijn om deze website te gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden
uitsluitend door deze website gebruikt en zijn dus first-party cookies.
First-party cookies slaan ook uw beslissing op over het gebruik van cookies op deze website. Voor het
gebruik van essentiële cookies is uw toestemming niet vereist.
Op onze website zelf kunnen essentiële cookies niet worden uitgeschakeld. In uw browser kunt u echter het
gebruik van cookies in het algemeen op elk gewenst moment uitschakelen. De meeste browsers bieden in
het gedeelte met privacyinstellingen de volgende opties:

•
•
•
•

Cookies uitschakelen
Cookies verwijderen bij afsluiten van de browser
Third-party cookies (bijv. reclamebanners) blokkeren
Toestemming vragen voordat er een cookie wordt gedownload

Lijst van essentiële cookies
(1) Sessiebeheercookies: gebruikers-, apparaat- en sessie-ID-cookies, evenals tijdstempelcookies voor
de timing van sessies na inactiviteit.
(2) Application Security Management-cookies (ASM-cookies) om de webinfrastructuur te beschermen
tegen aanvallen op de beveiliging.
(3) Routing-cookies om aanvragen voor afzonderlijke sessies naar dezelfde server te leiden, zodat er
een consistente service kan worden geboden.
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