Cookiestatement

Met deze cookies leggen we vast:

SOR maakt op de website gebruik van

 door hoeveel (unieke) bezoekers onze
website wordt bezocht;

cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes

 hoe lang iedere (unieke) bezoeker onze

met gegevens die op de harde schijf van

website bezoekt;

uw computer worden opgeslagen.

 in welke volgorde een (unieke) bezoeker
de pagina’s van onze website bekijkt;

1 Functionele cookies
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een

 welke browser- en systeeminstellingen
door bezoekers worden gebruikt.

goede werking van onze website. Wij
gebruiken bijvoorbeeld cookies om:

De informatie die met deze cookies wordt

 uw browser te herkennen als u bent

verkregen is niet te herleiden tot
persoonsniveau.

ingelogd, zodat u niet steeds opnieuw
hoeft in te loggen;

3 Cookies voor sociale media

 ingevulde informatie te onthouden,
zodat u tijdens een websitebezoek niet

Wij gebruiken cookies van derden om

op verschillende momenten dezelfde

onze informatie te kunnen delen via

informatie hoeft te verstrekken;

sociale media en om te meten welke
informatie wordt gedeeld. Cookies van

 informatie van de ene pagina naar de

sociale netwerken als Facebook en Twitter

volgende pagina door te geven;

worden alleen geplaatst indien u gebruik

 instellingen op te slaan die zorgen voor
een optimale weergave van de website.

maakt van dit netwerk en ingelogd bent
voor deze service. Deze cookies slaan

2 Cookies voor web statistieken

geen informatie op waarmee computers/

Voor het verzamelen van web statistieken

personen kunnen worden geïdentificeerd.

over het gebruik en bezoek van de

4 Akkoord of niet akkoord

website maken wij gebruik van Google

U wordt op onze website gevraagd om in

Analytics. Google Analytics plaatst een

te stemmen met het gebruik van cookies.

cookie waarmee uw gebruik van de
website wordt geregistreerd. Op basis van
deze statistieken kunnen wij onze website
verder verbeteren.

U kunt dit op ieder moment wijzigen.
Als u helemaal niet wilt dat websites
cookies plaatsen, dan kunt u via uw
browser alle cookies laten weigeren.
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Ook kunt u ervoor zorgen dat u een
waarschuwing krijgt voordat er een cookie
wordt geplaatst.
Wanneer u ervoor kiest om ook geen
functionele cookies toe te staan kunt u
mogelijk niet van alle toepassingen van
onze website gebruikmaken.
5 Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om dit
statement aan te passen, bijvoorbeeld
vanwege wetswijzigingen of wijzigingen
op onze website. Wij adviseren u om dit
statement regelmatig te raadplegen.

Dit cookiestatement is aangepast op 1
maart 2013.
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