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COOKIEBELEID MSO GROUP 
 

WAT ZIJN COOKIES? 

Een cookie is een klein, eenvoudige tekstbestandje dat via onze websites op jouw computer, tablet of mobiele 
telefoon wordt geplaatst als u onze website bezoekt. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites 
bekijkt (zoals Internet Explorer, Google Chrome of Firefox) om deze cookies te plaatsen. Hieronder wordt 
beschreven welke cookies we zelf plaatsen en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt. 

 

FUNCTIONELE COOKIES 

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen 
bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. 

 

EMBEDDED CONTENT 

Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op onze websites wordt 
ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Het kan zijn dat deze diensten gebruik maken van cookies. 
Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het cookie en/of privacy beleid van de 
desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over. Op onze websites wordt eventueel gebruik gemaakt 
van embedded content gehost op de onderstaande websites: 

 

• Vimeo:    https://vimeo.com/cookie_list 
• Google / YouTube:  https://policies.google.com/technologies/cookies 

 

ANALYTISCHE COOKIES 

Analytische cookies verzamelen (grotendeels anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers 
onze websites gebruiken, zodat we de websites en onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Via Google Analytics worden op deze website (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo 
kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te 
nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om 
zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen: 

 

• We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; 
• We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, wanneer je hebt aangegeven geen 

statistische cookies geplaatst wilt hebben; 
• We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet; 
• We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 
• Wilt u niet dat uw bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u een plug-in van Google downloaden 

die dit voorkomt en is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor 
deze website.  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

ANALYTISCHE COOKIES OP DE WEBSITE 

https://vimeo.com/cookie_list
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
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Naam Geplaatst door Verloopt na Doeleinde 

_ga Google Analytics 2 jaar Registreert een uniek ID 
die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te 
genereren over hoe de 
bezoeker de website 
gebruikt. 

_gid Google Analytics Beëindiging sessie Registreert een uniek ID 
die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te 
genereren over hoe de 
bezoeker de website 
gebruikt. 
 

_gat Google Analytics Beëindiging sessie Gebruikt door Google 
Analytics om 
verzoeksnelheid te 
vertragen. 

 

TRACKING COOKIES 

Tracking cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen, zodat bijvoorbeeld advertenties die worden 
weergeven relevanter kunnen zijn voor de individuele bezoeker. Deze advertenties worden daardoor 
waardevoller voor zowel de bezoeker als de adverteerder. 

 

TRACKING COOKIES OP DE WEBSITE 

Naam Geplaatst door Verloopt na Doeleinde 

NID Google Analytics 6 maanden Registreert een uniek ID 
die het apparaat van een 
terugkerende gebruiker 
identificeert. Het ID wordt 
gebruikt voor gerichte 
advertenties. 

ads/ga-audiences Google Analytics Beëindiging sessie Gebruikt door Google 
AdWords om bezoekers 
die zich naar klanten 
kunnen converteren 
opnieuw te betrekken op 
basis van het online gedrag 
van de bezoeker op 
verschillende website. 

collect Google Analytics Beëindiging sessie Gebruikt om gegevens 
naar Google Analytics te 
verzenden over het 
apparaat en het gedrag 
van de bezoeker. Traceert 
de bezoeker op 
verschillende apparaten en 
marketingkanalen. 

 

COOKIEBANNER 

Een cookiebanner is een pop-up op onze websites die u als bezoeker informeert dat wij gebruik maken van 
cookies. Onze cookiebanner is echter niet alleen maar een mededeling naar u over cookies. Het is een pop-up 
waarin u uw toestemming en voorkeuren kunt aangeven over het gebruik van cookies op onze website. 
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WIJZIGINGEN COOKIEVERKLARING 

Onze cookieverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien daartoe aanleiding is. Indien er een wijziging plaatsvind 
aan cookies waarvoor toestemming nodig is vragen wij u altijd opnieuw om toestemming. 

 

VERWIJDEREN VAN COOKIES 

Via de instellingen van uw browser kunt u geplaatste cookies verwijderen. Ook kunt u hier het plaatsen van 
nieuwe cookies weigeren. Waar deze functie precies zit, verschilt per browser: 

• Google Chrome  

• Mozilla Firefox  

• Internet Explorer  

• Safari (IOS)  

• Safari (macOS)  

 

VRAGEN EN CONTACT 

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en uw rechten kun je in onze privacyverklaring 
terugvinden. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

