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Cookieverklaring 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat 

met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde 

schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een 

volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Door te klikken op de knop “Schakel alle cookies in” of “Toon cookie-instellingen” geeft u 

toestemming voor het gebruik van (één of meer) cookies en/of vergelijkbare technieken. 

Gebruik van permanente cookies 

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op 

onze website. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies 

kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw 

voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze 

website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw 

browser. 

Gebruik van sessie cookies 

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u 

met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk 

aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch 

verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

Functionele cookies 

Er worden functionele cookies op het domein nvzd.nl geplaatst. Het gaat om cookies die 

worden geplaatst om bepaalde lettertypes te tonen, afkomstig van de domeinen 

fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Dit zijn functionele, essentiële, cookies met 

geringe privacygevolgen waarvoor geen toestemming gevraagd hoeft te worden. 

Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-

dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 

bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen 

indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie 

namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet 

toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De levensduur van de cookies gerelateerd aan Google zijn maximaal 26 maanden. 

Ook maken wij gebruik van Google Tag Manager, een techniek waarmee kan worden 

nagegaan hoe navigeert op onze website. Hiervoor wordt contact gemaakt met het 

domein googletagmanager.com. De levensduur van de hieraan gerelateerde cookies is 

max. 10 minuten. 
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De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres 

wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie kan worden overgebracht naar en 

door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor dergelijke gevallen 

gelden standard contractual clauses die met Google zijn gesloten. Dit houdt in dat er 

sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 

persoonsgegevens. 

Voor informatie over hoe Google Inc. met uw gegevens omgaat, zie de Beveiligings- en 

privacyprincipes van Google: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl en het privacybeleid van 

Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. U kunt Google Analytics ook 

weigeren door middel van de browser-add-on: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw 

persoonsgegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen 

wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in 

persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie 

mee te sturen. Deze kunt u terugvinden in de instellingen van uw browser. 

Laatstelijk bijgewerkt op: 2 januari 2023 


