
Cookieverklaring : 
Jouw clickgedrag :  

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

Op deze site worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, 
bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren. Ook kunnen deze 
gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij 
onze dienstverlening aan sitebezoekers verder optimaliseren. 

Gebruik van cookies 

Wij plaatsen twee soorten cookies: 

Functionele cookies 

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies 
werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden 
geplaatst. 

Analytische cookies 

We gebruiken daarnaast cookies (Google Analytics) om web statistieken bij te houden. Hiermee 
bekijken wij bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's ze bekijken, waar 
ze vandaan komen en waar ze op klikken, en welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Op 
basis van deze informatie kunnen wij onze dienstverlening aan websitebezoekers optimaliseren.  

Privacy vriendelijke cookies mogen zonder voorafgaande toestemming op jouw computer worden 
geplaatst. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen van de ACM.  

Sociale media 

Op de website zijn tevens functionaliteiten van “AddThis” opgenomen. Addthis is een plug-in-tool 
waarmee afbeeldingen of pagina’s kunnen worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, 
Twitter en Instagram. Deze functionaliteiten werken middels een code die van AddThis afkomstig is. 
Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben geen invloed op deze third-party cookies. Zie 
voor meer informatie www.addthis.com/privacy. 

Blokkeren van cookies 

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. 

Achteraf verwijderen cookies 

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

Zorgvuldigheid 

Wij hopen je met deze gebruiksvoorwaarden en 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 avg@museumvereniging.nl.  

 


