
   
Stichting RVU Cookie Policy  

Via onze website kunnen verschillende cookies worden geplaatst. Hieronder leggen we uit wat 
cookies zijn, wat ze doen, en welke cookies op de RVU website worden gebruikt.  

  
1. Wat zijn cookies? 

  
1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon 

plaatst, op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw 
websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door 
het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. 
   

2. Als wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u  verzamelen, verwerken wij die conform het 
RVU Privacy Statement. 
  

2. Cookies op onze website 
  

1. Cookies zijn onder te verdelen in twee categorieën: functionele cookies en niet-functionele cookies. 
  

2. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten werken. Een voorbeeld van een 
functionele cookie is laten werken van het aanmeldformulier. Voor het plaatsen van functionele 
cookies hoef je volgens de wet geen toestemming aan de bezoeker te vragen. 
  

3. Bij niet-functionele cookies zoals analytische cookies (bijvoorbeeld Google Analytics), krijgen 
eigenaren van websites inzicht in het gebruik van hun website. De statistieken die we verzamelen 
kunnen niet herleiden naar personen. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies 
gewaarborgd. Met deze data kunnen websites geoptimaliseerd worden, waardoor je de 
gebruikerservaring voor bezoekers kunt verbeteren. Voor analytische cookies die worden gebruikt 
om het verkeer op een website te analyseren, hoef je geen toestemming aan de bezoeker te vragen. 
Hierover moeten bezoekers wel geïnformeerd worden in een cookie- of privacyverklaring. Stichting 
RVU maakt gebruik van analytische cookies. 
 

4. De niet-functionele cookies zoals tracking cookies (ook wel marketingcookies), worden gebruikt om 
het surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen 
gedaan worden. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de remarketingcampagnes van Google AdWords. 
Niet alleen Google AdWords maakt gebruik van dit soort cookies, ook socialmedia-accounts, 
nieuwsbrieven en partnersites maken gebruik van deze cookies. Voor het bijhouden van 
persoonsgerichte gegevens is toestemming vereist. Nadat een gebruiker geaccepteerd heeft dat 
cookies worden bijgehouden, mogen deze cookies worden geplaatst. RVU maakt geen gebruik van 
tracking cookies. 
   

3. Weigeren en verwijderen van cookies 
  

1. U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan 
of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig 
stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van de Consumentenbond. 
 
 https://www.consumentenbond.nl/over-ons/voorwaarden-en-privacy/privacy/cookies 
 
Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen 
cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt.  
  

2. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke 
cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om onze website of onderdelen daarvan te gebruiken. 
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