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Cookies die wij gebruiken 

Wanneer u de Site bezoekt of Services gebruikt, kunnen wij automatisch bepaalde gegevens over uw 

apparaat verkrijgen die mogelijk als persoonlijke informatie kunnen worden gezien, waaronder gegevens 

over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en sommige cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een website worden opgeslagen op de harde schijf van 

uw computer of mobiele apparaat. Wij kunnen zowel sessiecookies (die weer verdwijnen als u de 

webbrowser afsluit) als permanente cookies gebruiken (die op uw computer of mobiele apparaat blijven 

staan totdat u ze zelf verwijdert) om u te voorzien van een meer persoonlijke en interactieve ervaring op 

onze Site. 

Wij gebruiken twee brede categorieën-cookies: (1) onze eigen cookies die direct op uw computer of 

mobiele apparaat worden geplaatst en die dienen om uw computer of mobiele apparaat te herkennen 

bij herbezoek aan onze Site; en (2) cookies van derden, die afkomstig zijn van leveranciers van diensten 

op onze Site en die door dergelijke leveranciers van diensten kunnen worden gebruikt om uw computer 

of mobiele apparaat te herkennen wanneer die andere websites bezoekt. 

Onze Site gebruikt de volgende soorten cookies voor doeleinden die hiernavolgend worden beschreven: 

Functionaliteit Doel Cookie 

Strikt noodzakelijk Deze cookies zijn essentieel voor websites op onze diensten om hun 
basisfuncties uit te voeren. Dit zijn onder andere de functies die nodig zijn 
om geregistreerde gebruikers in staat te stellen zich te authenticeren en 
accountgerelateerde functies uit te voeren. 

__cfduid 
cl_accepted 
_terracycle_session 

Functionaliteit Deze cookies worden gebruikt om de voorkeuren van gebruikers op te 
slaan, zoals de naam van de account, de taal en de locatie. 

Lang 

Analyse en 
prestaties 

Deze cookies verzamelen informatie over uw gebruik van deze Site en 
stellen ons in staat om de werking ervan te verbeteren. Prestatiecookies 
tonen ons welke de meest bezochte pagina's op de Site zijn, stellen ons in 
staat om de algemene gebruikspatronen op de Site te zien, helpen ons bij 
het registreren van eventuele problemen die u hebt met de Site en laten 
ons zien of onze reclame effectief is of niet. 

_ga 
_gid 
linkid 
_pinterest_cm 

Advertenties Deze cookies houden het pad van de gebruiker bij waarop de gebruiker 
naar onze site is genavigeerd. Het doel van deze cookies is om gebruikers 
te bereiken die onze website eerder hebben bezocht. 

Google remarketing 
cookies (Only used in 
the US).  
  

Derde 
partij/embedded 
content  

Sites die gehost worden op WordPress.com maken gebruik van 
verschillende applicaties en diensten van derden om de ervaring van 
websitebezoekers te verbeteren. Dit zijn onder andere social media-
platforms zoals Facebook, Twitter en Pinterest, of embedded content van 
YouTube en Vimeo. Als gevolg daarvan kunnen cookies door deze derden 
worden ingesteld en door hen worden gebruikt om uw online activiteiten 
te volgen. We hebben geen directe controle over de informatie die door 
deze cookies wordt verzameld. 

personalization_id 
APISID 
HSID 
SID 
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Cookies uitschakelen 

U kunt cookies ook eenvoudig met behulp van uw browserinstellingen verwijderen of weigeren. Om dit 

te doen volgt u de aanwijzingen op in de browser (in de regel bevinden die zich onder “instellingen”, 

“help”, “tools” of “bewerken”). 

Meer informatie over cookies en om te kunnen bekijken welke cookies zich er op uw computer of 

mobiele apparaat bevinden en hoe die te beheren en te verwijderen, gaat u naar 

www.allaboutcookies.org. 

Indien u onze cookies niet accepteert is het mogelijk dat u enig ongemak tijdens het gebruik van onze 

Site ervaart. Wij zullen dan niet in staat zijn om uw computer of mobiele apparaat te herkennen, 

waardoor u steeds opnieuw moet inloggen bij ieder bezoek aan onze Site. 

 

 

 


