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1. Wat is een Cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, 
tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit bestand wordt informatie opgeslagen die bij vervolgbezoeken 
wordt herkend. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je 
taalinstellingen worden onthouden. 

Onze website maakt gebruik van de dienst "Google Analytics" aangeboden door Google Inc. Deze dienst 
analyseert het gebruik van de website door haar bezoekers. Bijvoorbeeld op basis van het aantal bezoeken 
per pagina, hoe lang bezoekers op een pagina blijven, de landen van waaruit deze bezoeken komen en de 
pagina's waarnaar bezoekers doorklikken. We maken gebruik van deze service om onze website te 
verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om deze analyse uit te voeren.  

Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons 
terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze site gebruikt en hoe wij deze beter en 
klantvriendelijker kunnen maken. Deze functionele en analytische cookies worden altijd geplaatst wanneer je 
onze website bezoekt.  

2. Hoe kun je cookies verwijderen? 
 

Het is mogelijk om cookies te verwijderen. Hoe je dat kunt doen is afhankelijk van de webbrowser waarmee 
je webpagina’s bekijkt. Bekende webbrowsers zijn Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox en 
Safari. Daarnaast kun je je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om 
cookies te blokkeren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert. Voor meer 
informatie over de instellingen met betrekking tot cookies en specifieke browsers kun je het beste de 
helpfunctie van je webbrowser raadplegen. 
 
3. Wijzigingen Cookieverklaring 

Stichting STIL zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. De laatste wijziging 
heeft plaatsgevonden op 2 augustus 2018. 

4. Meer informatie over Cookies 
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies 
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