
Cookieverklaring Museumcontact.nl 

In deze cookieverklaring leggen wij je uit welke cookies wij gebruiken en hoe je ermee om kunt gaan.  

Cookies 

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes met gegevens die 
je computer downloadt wanneer je onze website www.museumcontact.nl bezoekt.  

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden 
ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze 
website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door 
en via onze website en voor welke doeleinden. 

Welke cookies gebruiken wij? 

Functionele cookies 

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert. Deze cookies zijn 
onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de 
websites niet. Zo gebruiken wij functionele cookies voor: 
 

• cookies van Museumcontact.nl voor het onthouden van interactie van gebruikers (bijv. het 
aanvinken van opties)  

• cookies van Drupal voor het geven van functies op pagina’s en het nagaan of JavaScript aan 
staat. 

 
Daarnaast maken wij gebruik van functionele cookies van YouTube om: 
 

• toestemming te kunnen vragen aan de bezoeker, zodat content op YouTube bekeken kan 
worden en cookies van YouTube (deels) geaccepteerd kunnen worden; 

• een inschatting te maken van de bruikbare bandwijdte voor streaming. 
 
Deze functionele cookies mogen wij zonder jouw toestemming plaatsen. 
 
Analytische cookies 

Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Wij gebruiken hiervoor cookies 
van Google Analytics en bekijken hiermee: 

• hoeveel bezoekers de website(pagina’s) bezoeken; 
• hoe een bezoeker de website gebruikt. 

Om het aantal verzoeken voor analytische doeleinden te beperken, lezen en filteren de cookies van 
Google Analytics ook verzoeken van “bots”, 

De cookies van Google Analytics zijn privacyvriendelijk ingesteld. Voor deze cookies is jouw 
toestemming niet nodig.  

Marketing cookies 

Deze cookies worden ook wel “tracking cookies” genoemd. Met deze cookies kunnen we jouw 
internetgedrag volgen, onze informatie beter afstemmen op jouw interesses en jou via onze website of 
via de websites van derden gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Dit laatste gebeurt onder meer door 
land, taal en eerder gezochte producten met elkaar te combineren, en zo relevante advertenties aan jou 
te kunnen tonen op externe websites.  
 



Wij gebruiken de volgende cookies voor marketingdoeleinden: 
 

• Cookies van Doubleclick ten behoeve van het weergeven van advertenties/retargeting; 
• Cookies van Google die een unieke ID geven aan de websitebezoeker, waarmee 

taalinstellingen, aantal zoekresultaten per pagina en gebruik van SafeSearch van Google wordt 
opgeslagen. 

• Cookies van Google ten behoeve van het maken van een profiel van de interesses van 
websitebezoekers om zo relevante persoonlijke advertenties te kunnen laten zien; 

• Cookies van Youtube.com die input en actie van gebruikers bewaart om de pagina’s sneller te 
laden, afspeelinstellingen te bewaren en de website gebruiksvriendelijker te maken. 

 
Verwijzingen naar derde partijen 

Ook plaatsen wij links naar websites van derde partijen (zoals musea) en naar sociale mediaplatforms. 
Door op deze links te klikken verlaat je de omgeving van museum.nl, ons cookiebeleid is dan niet meer 
van toepassing. 

Cookies aanpassen en beheren 

De meeste internetbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd of dat 
je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Houd er rekening mee dat bepaalde delen van 
de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je 
cookies kunt uitschakelen verschilt per browser. 

Cookies vervallen automatisch na een bepaalde tijd. Je kunt er ook voor kiezen om de cookies direct 
na het bezoek aan de website van je computer te verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser. 

Koppeling met privacybeleid 
Het gebruik van cookies staat niet los van de verwerking van persoonsgegevens. Hoe we met jouw 
persoonsgegevens omgaan kun je lezen in onze privacyverklaring. 
 
Eindverantwoordelijke 
Dit cookiebeleid is van toepassing op de website www.museumcontact.nl en op de online diensten in 
het kader van Museumcontact. De Museumvereniging, gevestigd aan de Rapenburgerstraat 123, 1011 
VL Amsterdam, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. 
 
Zorgvuldigheid 

Wij hopen je met deze cookieverklaring voldoende inzicht te hebben gegeven hoe wij omgaan met deze 
website en hoe wij cookies inzetten. Mocht je vragen of suggesties hebben om de zorgvuldigheid verder 
te verbeteren dan ontvangen we die graag op info@museumvereniging.nl   

 


