cookie statement website

Oranjegroep Cookie statement website
Deze website gebruikt cookies zodat we jou de best mogelijke ervaring kunnen geven op onze
website. Cookie informatie wordt in jouw browser opgeslagen en voeren functies uit zodat we
herkennen wanneer je onze website nogmaals bezoekt. Daarnaast helpt het ons om te begrijpen
welke onderdelen van de website je het meest interessant vindt. Het mooie hierbij is: alle cookies
zijn anoniem!

Cookies – Absoluut benodigd Aan / Uit
Absoluut Benodigde Cookies moeten ten alle tijden aan staan om de website goed te laten
functioneren en om jouw cookie voorkeuren op te kunnen slaan.
Aan / uit
Als je deze cookie uit zet kunnen we jouw cookie instellingen niet opslaan. Dat betekent dat bij elk
bezoek aan de website de cookies weer zult moeten uitzetten.

Cookies van Derden
We gebruiken Google Analytics om anonieme data te verzamelen zoals het aantal keer dat de
website bezocht wordt. Als je deze cookies aan laat staan kunnen wij de website nog beter voor jou
maken!
Aan / uit

De Oranjegroep – COOKIES BELEID
Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan deze website van De Oranjegroep
en op alle diensten die via deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken ga
je akkoord met deze disclaimer.

Cookies
Als je deze website gebruikt kan door ons en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze
websites worden verzameld, door middel van cookies. Het mooie is dat deze informatie helemaal
anoniem is! Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses, zodat wij onze website nog
beter kunnen maken. Er zijn twee soorten cookies op de website van De Oranjegroep:

1. Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig voor het goed laten werken van (delen van) onze website. Denk
bijvoorbeeld aan de cookies van YouTube die ervoor zorgen dat je onze video’s kunt bekijken op onze
website.
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2. Analytische cookies
Voor ons zijn de analytische cookies van Google Analytics belangrijk. Zonder deze anonieme
gegevens kunnen wij de website namelijk niet verbeteren. Google Analytics verstuurt de informatie
van die cookie naar de servers van Google en toont ons vervolgens een rapport over de activiteiten
op de website. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te
maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.
Deze verwerking dient alleen bovenstaand omschreven doel.

Externe links
In de blogs en pagina’s op deze website vind je soms linkjes naar andere websites. Dit doen we als we
denken dat de informatie op die website interessant is voor jou. We attenderen je erop dat wij geen
controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade
als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links
bevat.
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