
 
 

                            
 

                                                 Cookie Beleid. 

Gebruik van cookies 
Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou 
makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze 
website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt 
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze 
servers teruggestuurd worden. 
 
Cookies accepteren 
Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies 
eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website 
verschijnt. 
 
Cookies verwijderen of uitschakelen 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen.  
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-
wat-doe-ik-ermee 
 
Noodzakelijk/functionele cookies 
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. 
 
Analytische cookies 
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. 
Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op 
jouw wensen.  
 
Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in de privacy verklaring. 
 
Social media deel-knoppen. 
Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social 
media platform zoals Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Deze Knoppen zijn stukjes 
code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat 
een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook of Instagram hoeft in te 
loggen wanneer zij iets willen delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij 
met  deze code binnen krijgen, kun je de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun 
eigen website  
https://www.facebook.com/policy/cookies/ 
https://twitter.com/en/privacy 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=nl_NL 
https://help.instagram.com/1896641480634370 
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YouTube-cookies 
Op onze website tonen we video’s van Youtube. Hiervoor plaatsen we YouTube cookies, zodat 
YouTube jou herkent en ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt en 
bezoekt. 
 
Privacy 
Voor meer informatie over de gegevens die YouTube verzamelt, verwijzen wij naar de 
privacyverklaring van YouTube op de site van google.com 
https://policies.google.com/privacy?hl=nl 
 
Privacy beleid van derden 
Op de website van NDMHP kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de NDMHP 
behorende websites. NDMHP kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de 
wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd 
op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te 
nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.  
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