Cookiebeleid Beeld & Beweging
Wij gebruiken cookies om deze website te verbeteren. We willen
jouw privacy waarborgen en tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid deze website verbeteren. Hieronder lees je wat
cookies zijn en welke cookies we gebruiken.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van
deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde
schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
teruggestuurd worden.
Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende typen cookies.

Functionele cookies
Onze website gebruikt cookies die ervoor zorgen dat de site
naar behoren functioneert.
Websitegebruik cookies
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest
interessant zijn voor onze bezoekers, worden cookies gebruikt.
Deze meten hoeveel mensen de pagina’s bezoeken. Zo zien we
welke informatie belangrijk voor je is en kunnen we deze
verbeteren. Hiervoor gebruiken we cookies van Google Analytics
en hebben we met Google een bewerkersovereenkomst
gesloten. Belangrijk om te weten is dat het laatste octet (deel)
van jouw IP-adres is gemaskeerd. Wij delen ook geen
privacygevoelige gegevens met Google en maken geen gebruik
van andere Google-diensten in combinatie met Google
Analytics-cookies.
Wij gebruiken cookies voor:
1. Het bijhouden van het aantal bezoekers op pagina’s van
onze website.
2. Het bijhouden van de tijdsduur die bezoekers doorbrengen
op onze website.
3. Het verbeteren van de website.

Verwijderen en weigeren van cookies
Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen,
pas dan je browserinstellingen aan zodat je een waarschuwing
krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kan je de
instellingen aanpassen zodat jouw browser alle cookies of alleen
de cookies van derde partijen weigert. Ook kan je jouw cookies
die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen
apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet
aanpassen.
Hoe je deze instellingen kunt veranderen, verschilt per browser
(Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera,
Mozilla, etc.). Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de
browser. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan
dat via www.youronlinechoices.eu.

Wijziging verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen
in deze verklaring. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te
raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

