
 
 
Cookies 

Op 1 juni 2012 ging de nieuwe telecomwet in werking. Deze wet verplicht iedere website melding te 
doen van het gebruik van cookies. Ook de website van Cultuurverbinders maakt gebruik van cookies. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het 
surfen te onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. 
Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen. 

Welke cookies gebruikt de site van de Cultuurverbinders? 

Op deze websites worden cookies voor zowel functionele doeleinden als trackingcookies gebruikt: 

• Functionele cookies: 
o Deze cookies zijn noodzakelijk om u naar behoren te kunnen laten surfen op de 

website. 
• Trackingcookies: 

o De website het Cultuurverbinders maakt gebruik van Google Analytics. De code van 
deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die de makers van de 
website inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee 
doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring 
te kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens nooit om individuele personen 
te herleiden. 

Hoe zet u cookies uit? 

Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch te willen blokkeren, kunt u dat voor de 
door u gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt 
gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen. 

• Chrome: 
o Open Chrome op je computer. 
o Klik rechtsboven op Meer Instellingen. 
o Klik onderaan op Geavanceerd. 
o Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Site-instellingen. 
o Klik op Cookies  Alle cookies en sitegegevens weergeven  Alles verwijderen. 
o Bevestig door op Alles wissen te klikken. 

• Internet Explorer: 
o Klik op de knop ‘Extra’ en kies vervolgens voor ‘Internetopties’ 
o Klik op het tabblad ‘Privacy’ 
o Zoek het gedeelte 'Instellingen' op en schuif de regelaar naar boven 
o Klik op OK 

 



 
 

• Firefox: 
o Klik in de menubalk op het menu Firefox en kies voor ‘Voorkeuren’ 
o Klik op het knopje met de tekst ‘Privacy’ 
o Onder ‘Geschiedenis’ zie je staan: ‘Firefox zal’, met daarachter een keuzemenu; kies 

in dit keuzemenu voor de optie: ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor 
geschiedenis’ 

o Haal het vinkje weg voor de optie: ‘Cookies van websites accepteren’ 
o Sluit het venster ‘Voorkeuren’ 

• Safari: 
o Klik op ‘Safari’ en kies voor ‘Voorkeuren’ 
o Klik op het blokje met de tekst ‘Privacy’ 
o Achter de optie ‘Blokkeer cookies’ kies je voor: ‘Altijd’ 
o Sluit het Privacy-venster 

Beveiliging van de website: 

De website wordt continu voorzien van de meest recente updates om uw veiligheid te waarborgen 

 

Disclaimer 

Alle gegevens op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Wij gebruiken cookies om uw 
bezoek aan deze website zo prettig mogelijk te maken. We onthouden o.a. uw persoonlijke 
instellingen en gebruiken Google Analytics om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 januari 2020 

 


