Cookieverklaring
Voor onze website gebruiken wij in beperkte mate cookies. In deze cookieverklaring kun je
lezen wat cookies zijn, welke cookies wij gebruiken en waarom ze gebruikt worden.
Daarnaast geven we aan op welke manier je kunt voorkomen dat cookies op je device
worden opgeslagen.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je device worden opgeslagen wanneer je een
website bezoekt. Door informatie op te slaan kan een website beter functioneren of kan een
website zien dat je al eerder een bezoek hebt gebracht. Met cookies kunnen allerlei
gegevens worden vastgelegd en opgeslagen.
Welke cookies gebruiken wij?
Hieronder geven wij aan welke cookiesoorten op coronaboete.nu worden gebruikt:
Functionele cookies

ja

Analytische cookies

ja

YouTube-cookies

nee

Advertentie-cookies

nee

Functionele cookies
Functionele cookies plaatsen wij altijd op de website. Deze cookies zijn anoniem maar zijn
wel nodig om de website goed te laten werken. Omdat het gaat om noodzakelijke cookies de
weinig tot geen invloed hebben op je privacy hoeven we voor deze cookies geen
toestemming te vragen.
Niet-functionele cookies
We gebruiken analytische cookies om onze dienstverlening te verbeteren. Deze cookies zijn
niet nodig om de website op zich goed te laten werken, maar zorgen er wel voor dat wij onze
dienstverlening beter kunnen maken. Om die reden zijn het niet-functionele cookies, ze zijn
niet nodig om de website op zich goed te laten werken.
Met analytische cookies meten we het websitebezoek. We kunnen zien hoe vaak de site
wordt bezocht of op welke manier bezoekers op onze site terechtkomen. Ook kunnen we
zien welke onderdelen veel geraadpleegd worden. Al deze statistieken zijn niet herleidbaar
tot personen en worden anoniem gemaakt. We gebruiken hiervoor Google Analytics. Meer
informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, lees je in
de privacyverklaring van Google. Deze verklaring wordt regelmatig aangepast.
Andere niet-functionele cookies zoals bijvoorbeeld YouTube-cookies of Advertentie-cookies
worden door ons niet gebruikt. Mochten wij deze cookies in de toekomst wel gaan gebruiken
dan zullen we daar via onze homepagina toestemming voor vragen.
Cookies blokkeren en verwijderen
Het is mogelijk om het opslaan van cookies volledig te blokkeren en reeds opgeslagen
cookies te verwijderen. Als je alle cookies blokkeert dan werken websites doorgaans minder
goed. Wij adviseren daarom om eventuele ongewenste cookies selectief uit te schakelen via
de instelling van je browser.
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