
Cookies 
Als je deze site bezoekt wordt er gebruik gemaakt van cookies. 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de 
harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze 
website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op 
jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. 

Welke cookies worden gebruikt? 

Deze website gebruikt cookies om informatie op te slaan zoals het opslaan wat je op de 
website doet, bijvoorbeeld welke pagina's heb je bezocht of je ingelogd bent geweest. Door 
het gebruik maken van deze cookies zorg je ervoor dat je een werkend website hebt. 

Om de cookies uitzetten kan dat via je browser. 

Hieronder staat hoe je dit kan doen: 

Internet Explorer 

Klik op de knop ‘Extra’ en kies vervolgens voor ‘Internetopties’ Klik op het tabblad ‘Privacy’ 
Zoek het gedeelte ‘Instellingen’ op en schuif de regelaar naar boven Klik op OK 

Mozilla Firefox 

Klik in de menubalk op het menu Firefox en kies voor ‘Voorkeuren’ Klik op het knopje met de 
tekst ‘Privacy’ Onder ‘Geschiedenis’ zie je staan: ‘Firefox zal’, met daarachter een 
keuzemenu; kies in dit keuzemenu voor de optie: ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor 
geschiedenis’ Haal het vinkje weg voor de optie: ‘Cookies van websites accepteren’ Sluit het 
venster ‘Voorkeuren’ 

Google Chrome 

Klik op het pictogram ‘Gereedschap’ op de werkbalk van Chrome (dit is een soort tangetje) 
Selecteer ‘Instellingen’ Klik op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ Klik in het gedeelte 
‘Privacy’ op de knop met de tekst ‘Instellingen voor inhoud’ Kies in het gedeelte ‘Cookies’ 
voor de instelling ‘Cookies standaard blokkeren’ 

Safari  

Klik op ‘Safari’ en kies voor ‘Voorkeuren’ Klik op het blokje met de tekst ‘Privacy’ Achter de 
optie ‘Blokkeer cookies’ kies je voor: ‘Altijd’ Sluit het Privacy-venster 

 


