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Cookies
Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen
dit.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de
pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site
opnieuw hoeft in te vullen.
Hoe gebruiken we cookies?
Een aantal van onze pagina's maakt gebruikt van cookies om te onthouden wat uw voorkeursinstellingen zijn, bijvoorbeeld uw ingestelde taal. Ze onthouden
ook de gegevens die nodig zijn voor de correcte werking van de dynamische formulieren. Het gaat alleen om eigen cookies die aan het eind van de sessie
worden gewist.
Deze website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige
onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken.
Cookies worden ook opgeslagen voor Europa Analytics, de software waarmee we nagaan hoe doeltreffend en efficiënt de websites van de Europese
Commissie op EUROPA zijn.
De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies
worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.
Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?
U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op AllAboutCookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw
browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige
delen van de website niet (naar behoren) werken.
Laatste update: 03/02/2017
Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese
Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document
wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

