
Cookiebeleid 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan onze website op uw computer 

wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan op een 

later bezoek worden uitgelezen door deze website. Sommige van deze cookies zijn 

noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies zijn 

handig voor het gebruikersgemak van de bezoeker. 

Wie plaatst cookies? 

In sommige gevallen plaatst onze website zelf cookies. Daarnaast worden er cookies geplaatst 

door andere partijen die specifieke functionaliteiten voor onze website leveren. Wij maken 

bijvoorbeeld gebruik van externe sites van verzekeraars en serviceproviders voor premie 

berekeningsmodules en mogelijkheden voor het online aanvragen van offertes en afsluiten 

van verzekeringen. Bij deze functionaliteiten geldt het privacy- en cookiebeleid van de andere 

partij. 

Informatie over bezoekcijfers en het gebruik van deze website verkrijgen wij door gebruik te 

maken van Google Analytics. De gegevens hieruit worden gebruikt om de werking en de 

gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. 

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze 

buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van 

YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies 

geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over 

weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij 

met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken. 

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen? 

U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen, of deze automatisch laten 

verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u 

een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. Verder kunt u uw browser ook zo instellen 

dat cookies niet geplaatst mogen worden. In dit laatste geval kunt u alleen niet van alle 

mogelijkheden van onze website gebruik maken en kunnen sommige onderdelen van onze 

website niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookie-instellingen van 

uw browser verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser. 


