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COOKIE-Informatie 

Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij een website bezoek op uw computer, 
tablet of mobiel worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te 
laten functioneren en het web bezoek te monitoren. Deze gegevens worden bijvoorbeeld 
gebruikt om na te gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben 
bezocht. 

Functionele cookies 
Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Bijvoorbeeld om 
ingelogd te blijven op de website. Zonder deze cookies kunt u geen gebruik maken van onze 
website. 

Analytische cookies 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel 
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te 
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google heeft van ons geen toestemming 
gekregen om de gegevens die zij verkrijgen via de “Analytics”-dienst te gebruiken voor 
andere Googlediensten. Het is wel mogelijk dat Google de gegevens aan derden moet 
verschaffen, omdat Google hier wettelijk toe wordt verplicht of omdat derden de informatie 
namens Google verwerken. 

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres 
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy 
Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse 
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau 
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u 
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

Tenslotte 
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht 
hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met 
name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn 

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html


teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die 
op, in of via onze website getoond worden. 
 
Mocht u op onze website cookies tegenkomen die we hierboven niet genoemd hebben, laat 
het ons dan weten via privacy@amn.nl   
Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, 
wat de reden daarvoor is en op welke manier ze de privacy gewaarborgd hebben. 
 
Wij zullen deze pagina af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld de regels rondom 
cookies wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina voor de laatste versie. 
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