
Cookie verklaring 

Instituut KCB deelt cookies uit wanneer je instituut-kcb.nl bezoekt. Dit zijn kleine 
(tijdelijke) tekstbestanden voor je pc. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde 
informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Lekker handig! 
Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze site gebruikt en hoe wij de boel beter en 
klantvriendelijker kunnen maken. Deze methode komt overeen met de nieuwe Europese 
Privacyverordening AVG (ingangsdatum 25 mei 2018). Volgens de wet mogen wij 
cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de 
site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. 

Cookies accepteren 
Als je onze site in volle glorie wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies 
accepteert. Gelukkig is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren 
accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg 
verdergaan op onze site. 
 
Cookies verwijderen of uitschakelen 
Je kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat 
onze website niet optimaal werkt. 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/  
Hieronder vindt je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de 
instituut-kcb.nl website: 

Functionele cookies. Die zijn nodig. 
KCB plaatst cookies die ervoor kunnen zorgen dat je bij een volgend bezoek aan de 
website automatisch wordt ingelogd en die je gebruik van de website vergemakkelijken. 
Bijvoorbeeld omdat daarmee jouw voorkeursinstellingen worden onthouden en 
tijdelijke informatie van je sessie (websitebezoek) wordt opgeslagen. We delen je 
informatie niet met derden. 
Opslagtermijn:  Sessie – 2 jaar 
Analyserende cookies. Meten is weten. 
Elke dag weer een beetje beter. Hier streeft KCB naar. Dit kunnen we echter niet doen 
zonder jouw hulp. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie 
gebruiken we om onze site elke dag weer een beetje beter te maken. KCB maakt gebruik 
van Google Analytics om – geanonimiseerd –  informatie te verzamelen over hoe vaak 
bezoekers onze website gebruiken en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken 
we om onze site te verbeteren. Zonder dit cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we 
niet hoe je onze sites gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen. De 
verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alleen KCB heeft 
toegang tot de verzamelde data in Google Analytics. Om u een idee te geven hoe de 
verzamelde gegevens worden gebruikt, is er op de site van Google een voorbeeld van de 
software te bekijken. 
 
Opslagtermijn: Sessie – 2 jaar 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Traching cookies. Jouw mening telt 
Wij horen graag de mening van onze bezoekers. Via de deelbuttons bij onze publicaties 
en onze nieuwsberichten kun je jouw reactie achterlaten. Deze Social Media kanalen 
onthouden trackinginfo. Zodat we beter kunnen bedienen en het aanbod op onze site 
kunnen verbeteren. 
We delen je informatie niet met derden. 
Opslagtermijn:  Sessie – 2 jaar 
Privacy 
Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan jouw naam, adres en/of e-
mailadres. Voor zover met behulp van cookies persoonsgegevens worden verzameld, 
worden die verwerkt conform de bepalingen van ons privacystatement en deze 
cookieverklaring. 
Wijzigingen 
Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden 
gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de  laatste 
wijziging is doorgevoerd. 
 

https://ynparley.nl/privacyverklaring/

