Cookiesverklaring
Op onze website www.eenveiliggevoel.nu maken wij gebruik van cookies. We vertellen u graag
welke cookies dat zijn en waarvoor we ze gebruiken.
Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de
cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. Alleen
met uw toestemming plaatsen wij analytische cookies op uw apparatuur.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van
de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees
dus ook hun privacyverklaringen als u dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende
informerende links.
Soorten cookies
Op onze website worden de volgende analytische en functionele cookies of soortgelijke
technieken gebruikt:
Gebruik van permanente functionele cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. Denk hierbij aan cookies die uw inloggegevens opslaan voor onze website. Zo hoeft u
niet iedere keer opnieuw uw gegevens in te vullen. Ook 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. Functionele cookies maken weinig inbreuk op de privacy. Voor het
gebruik van deze cookies is geen toestemming van u als bezoeker van de website nodig.
Analytische cookies: Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om
rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy
vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven
wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst
gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of
voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die
middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na
afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van

-2uw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om
algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.
Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid
van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.
In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer
u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser
of de toelichting door de Consumentenbond.Let op: veel websites werken niet optimaal als de
cookies zijn uitgeschakeld.
Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde
periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw websitebezoek meer registreren. U
kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum
is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.
Tot slot
Een Veilig Gevoel kan dit cookiestatement wijzigen als we onze website aanpassen of als de
regels rond cookies veranderen. Wij raden u daarom aan deze verklaring periodiek te bekijken.
In de privacyverklaring elders op deze website kunt u lezen hoe Een Veilig Gevoel met uw
persoonsgegevens en databeveiliging omgaat.
Deze informatie is voor het laatst aangepast op 3 Juli 2018.

