
 

 

COOKIEBELEID – ATLETIEK.NU 

 

 

WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES 

 
1. Cookies 

 
Tijdens een bezoek aan onze Website kunnen 'cookies' op jouw harde schijf worden geplaatst. 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op je lokale computer 

worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische 

cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies 

(cookies die je gedrag op een website volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale 

bezoekerservaring te kunnen aanbieden).  

 

2. Doel en nut van cookies  

 

Wij willen je graag zo goed mogelijk informeren over je rechten onder de huidige wetgeving, en over 

welke cookies wij gebruiken op www.atletiek.nu (hierna het “Platform”). Door het Platform te bezoeken 

ga je akkoord met het gebruik van cookies.  

 

Cookies helpen ons om je bezoek aan het Platform te optimaliseren, om technischekeuzes te herinneren 

en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.Ook gebruiken wij cookies om jouw 

bezoek aan onze Website te verbeteren. Zo worden cookies gebruikt om jouw profielgegevens op te 

halen zodat je automatisch ingelogd wordt. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die 

we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten teidentificeren of om je 

specifieke producten of diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen 

zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan jou gerelateerd is.  

 

Wij gebruiken daarnaast ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie wij 

samenwerken en die hun producten of diensten op ons Platform adverteren. 

 

Als je het Platform wilt bezoeken is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Zonder 

ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos gebruik van 

het Platform te garanderen. Indien je deze cookies liever niet wenst, ben je vrij om ze uit te 

schakelen (zie artikel 4 “Beheer van de cookies”).  

 

3. Soorten cookies gebruikt op www.atletiek.nu 

 

Wij gebruiken onze eigen functionele cookies en cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met 

wie we samenwerken.Je gaat akkoord met ons cookiebeleid als je gebruik maakt van ons Platform 

en/of toestemming hebt gegeven, tenzij je de instellingen wijzigt (zie artikel 4). 

 

First Party Cookies 

 

Cookienaam  Beschrijving Domeinnaam 
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Google Analytics Analytische cookies, we delen deze niet met andere 

google diensten. We gebruiken dit uitsluitend voor 

analyse op onze eigen websites van Atletiek.nu. 

Google.nl 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Third party cookies 

 

Cookienaam Beschrijving Domeinnaam 

   

   

   

   

   

   

   

 

4. Beheer van de cookies 

 

Als je het Platform wilt bezoeken, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Onze 

eigen(functionele) cookies die wij gebruiken op het Platform zijn namelijk noodzakelijk voor de 

werking van het Platform. Hoewel je deze natuurlijk ook kunt uitschakelen, raden we dit ten zeerste 

af aangezien we dan geen goede werking van het Platform kunnen garanderen. Cookies van derden 

kunnen worden uitgeschakeld zonder verdere gevolgen. Je bent vrij om de verschillende cookies uit 

te schakelen via jouw browserinstellingen. Dit kan op de volgende manieren:  

 

Microsoft Internet Explorer: 

 In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'. 

 Op het tabblad 'Privacy', klik vervolgens op ‘Geavanceerd’. 

 Vink bij ‘Eigen cookies’ en/of ‘Cookies van derden’ ‘Blokkeren’ aan en vink ‘Cookies per sessie altijd 

toestaan’ af.  

 Klik op ‘OK’. 

 

Mozilla Firefox: 

 Klik op het embleem (drie horizontale streepjes) 'Menu openen' in de rechterbovenhoek van je 

browser en klik vervolgens op 'Opties'. 

 Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de ‘Bescherming tegen volgen gebruiken in privévensters’ 

is aangevinkt. 
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Google Chrome: 

 Klik op het embleem (drie puntjes) ‘Google Chrome aanpassen en beheren’ naast de browserbalk 

bovenaan in uw browservenster en kies ‘Instellingen’.  

 Klik op ‘Geavanceerd’. 

 Zoek het gedeelte ‘Privacy en beveiliging’ en klik op ‘Instellingen voor content’. 

 Klik op de optie ‘Cookies’. 

 Zorg ervoor dat de optie ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen (aanbevolen)’ niet 

is aangevinkt en/of zorg er daarnaast voor dat de opties ‘Lokale gegevens alleen bewaren totdat je 

je browser sluit’ en ‘Indirecte cookies blokkeren’ wel zijn aangevinkt. 

 

Safari: 

 Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-

venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.) 

 Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’ 

 Duid aan dat je cookies niet aanvaardt. (‘Blokkeer altijd’). 

 

Niet gelukt? Raadpleeg de help-functie van je internetbrowser.  

 

Deze Cookie Policy is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. 

 


