
COOKIEVERKLARING A.S.V. DEVERA 

 

1. Het gebruik van cookies  

www.asvdevera.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van 

deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon of 

tablet wordt opgeslagen. Bij uw volgend bezoek aan onze website worden uit deze opgeslagen informatie uw 

voorkeuren gelezen wat de website gebruiksvriendelijker maakt. Het gebruik van cookies is daarom van belang 

voor het goed laten draaien van de website. 

 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Als u geen toestemming geeft voor het 

plaatsen van cookies kunnen wij niet garanderen dat onze website of een deel daarvan naar behoren werkt. 

 

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen 

Wij gebruiken de volgende type cookies: 

- Functionele cookies:  

Hiermee kunnen wij de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor u als 

bezoeker. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat uw voorkeuren of inloggegevens worden opgeslagen. 

- Tracking cookies: 

Hiermee wordt geanalyseerd hoe u de website gebruikt, hoe u ons gevonden hebt en war eventuele 

knelpunten zitten. Deze cookies dienen voor statistische doeleinden ter verbetering van onze website. 

Deze cookies worden niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven en strikt noodzakelijk voor de 

uitvoering van deze doeleinden.  

- Social media gerelateerde cookies:  

Om inhoud van onze website te kunnen delen op social media worden er door Facebook, Instagram en 

Google cookies geplaatst. Om kaarten te laten zien worden er door Google Maps cookies geplaatst.  

 

Op de cookies die door andere partijen worden geplaatst is hun cookieverklaring van toepassing. Deze kan 

tussentijds wijzigen. De actuele cookieverklaring kun je vinden op de website van de betreffende partij. 

 

4. Cookies blokkeren en verwijderen 

U kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren of verwijderen via uw internetbrowser. Als u cookies in 

uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Bekijk voor deze 

mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Hierbij een korte handleiding voor enkele internetbrowsers: 

- Google Chrome: Ga naar instellingen, klik op geavanceerde instellingen, klik op browsegegevens 

wissen, selecteer cookies en andere site- en plug-ingegevens en klik op browsegegevens wissen; 

- Internet Explorer: Ga naar instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en 

opgeslagen websitegegevens en klik op wissen; 



- Safari: Ga naar voorkeuren, klik op beveiliging, klik op cookies tonen, klik op alles verwijderen of 

selecteer één of meerdere cookies en klik op verwijderen; 

- Mozilla Firefox: Ga naar het menu en kies opties, selecteer privacy, kies aangepaste instellingen 

gebruiken voor geschiedenis bij Firefox, klik op cookies tonen, klik op alle cookies verwijderen of 

selecteer één of meerdere cookies en klik op geselecteerde verwijderen.  

 

5. Wijzigingen en onvoorziene cookies 

Deze cookieverklaring kan zonder aankondiging worden gewijzigd, bijvoorbeeld als er aanpassingen worden 

gedaan op de website of als wetgeving wordt aangepast. Raadpleeg daarom regelmatig deze cookieverklaring.  

 

Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in bovenstaand overzicht? Laat 

het ons dan weten via secretaris@asvdevera.nl.  
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