Cookieverklaring
Sinds de nieuwe Telecommunicatiewet op 5 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website
wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en
toestemming te vragen voor het gebruik van tracking cookies. We beseffen dat dit lastig is en
onvriendelijk kan overkomen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met elke pagina van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) op uw computer wordt
opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat uw keuzes en instellingen vervolgens worden herkend bij herhaald
bezoek aan een website vanaf dezelfde computer.
Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het
gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er
met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Waarvoor gebruikt de NAV cookies?
Wij gebruiken geen tracking cookies. Wel gebruiken wij cookies voor de volgende doelen.

Het bijhouden van statistieken (Google analytics)
Met statistieken kunnen we het gebruik van onze website analyseren. Zo kan er bijvoorbeeld worden
bijgehouden hoeveel mensen een bepaalde webpagina bezoeken, zodat we weten welke onderdelen
van de website populair zijn.

Het onthouden van inloggegevens
U logt in op deze website en laat uw gegevens onthouden. Door het cookie onthoudt ons systeem bij
uw volgende bezoek dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

Hoe kan ik cookies weigeren?
U kunt eerder geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze
waarop verschilt per browser. Bij Internet Explorer kunt u dit doorgaans instellen via menu-instelling
'Extra' > optie 'Internetopties' > tabblad 'Privacy' > knop 'Geavanceerd'. Hier kunt u cookies
blokkeren. Bij andere browsers raden wij u aan om de helpfunctie te raadplegen voor het
verwijderen van bestaande en weigeren van nieuwe cookies.
Let op: Indien u cookies weigert of blokkeert, zal deze website uw inloggegevens niet meer
onthouden.

