
Cookieverklaring 

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van 
een website automatisch kunnen worden opgeslagen of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of 
smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. In onderstaande tabel 
staat weergeven welke cookies precies worden geplaatst: 

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type 

Analytische cookies 

_utm.gif google-analytics.com Google Analytics-trackingcode die details 
registreert over de browser en computer van 
bezoeker.  

sessie Pixel 

_utma thamen.nl Verzamelt gegevens over het aantal keren dat 
een gebruiker de website heeft bezocht, 
evenals data over het eerste en meest recente 
bezoek. 

2 jaar HTTP 

_utmb thamen.nl Registreert een tijdstempel met het exacte 
tijdstip waarop de gebruiker de website heeft 
bezocht. 

1 dag HTTP 

_utmc thamen.nl Registreert een tijdstempel met het exacte 
tijdstip waarop de gebruiker de website heeft 
verlaten.  

sessie HTTP 

_utmt thamen.nl Wordt gebruikt om de snelheid van verzoeken 
aan de server te vertragen. 

1 dag HTTP 

_utmz thamen.nl Verzamelt gegevens over waar de gebruiker 
vandaan kwam, welke zoekmachine werd 
gebruikt, op welke link werd geklikt en welke 
zoekterm werd gebruikt. 

6 maanden HTTP 

Marketing cookies 

NID google.com Registreert een unieke ID die het apparaat van 
een terugkerende gebruiker identificeert. De 
ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 

6 maanden HTTP 

rc::a google.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te 
maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig 
voor de website, om valide rapporten te 
maken over het gebruik van hun website. 

aanhoudend HTML 

rc::b google.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te 
maken tussen mensen en bots. 

sessie HTML 

rc::c google.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te 
maken tussen mensen en bots. 

sessie HTML 

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de 
cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij met de cookies doen. Daarom raden wij 
u aan om ook de privacyverklaring van de andere bedrijven te raadplegen.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functies op onze 
website werken dan niet goed meer.  

Wij maken gebruik van de volgende cookies: 

 Analytische cookies (via Google Analytics): hiermee kunnen wij zien hoe onze
websitebezoekers zich gedragen, bijvoorbeeld welke pagina’s ze bezoeken, hoeveel tijd ze op
die pagina’s doorbrengen en of er pagina’s zijn die foutmeldingen geven. Wij maken gebruik
van deze informatie om onze website en uw ervaring op onze website te verbeteren. Dit
doen we onder meer door het voor u gemakkelijker te maken om te vinden waar u naar op
zoek bent.



 Marketing cookies: hiermee kunnen wij advertenties tonen die voor u relevant en
aantrekkelijk zijn. Deze cookies maken het ook mogelijk om een pagina te delen via sociale
netwerken zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Wij zullen deze cookies alleen plaatsen
nadat u hier toestemming voor hebt gegeven.

Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben 
een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij 
mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te 
gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google.  

Cookies verwijderen en beheren 

Mocht u toch iets willen veranderen in uw cookie-instellingen of de cookies op uw computer willen 
verwijderen, dan kan dat natuurlijk. Dit kan wel betekenen dat de websites waarvan u cookies op uw 
computer hebt staan, niet meer werken zoals u gewend bent. Hieronder kunt u per browser vinden 
hoe u cookies kunt wijzigen of verwijderen:  

 Chrome

 Firefox

 Internet Explorer

 Safari

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

