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Cookiebeleid Liberein
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan onze website op uw harde schijf worden
geplaatst. In deze kleine bestandjes wordt informatie over uw voorkeuren opgeslagen, die bij een
later bezoek aan de website kan worden geraadpleegd. Dankzij deze cookies hoeft u bij een later
bezoek niet opnieuw dezelfde informatie in te voeren of bijvoorbeeld taalinstellingen te kiezen.
Typen cookies
Liberein hanteert addthis
Op www.liberein.nl worden cookies van het bedrijf Google geplaatst. Deze cookies worden gebruikt
voor Google Analytics, een dienst van Google waarmee wij kunnen meten hoe u onze website
gebruikt. Deze kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren en om rapportages over het
gebruik van onze website te maken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij
daartoe wettelijk verplicht is. De informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Raadpleeg ook
de Google Privacy Policies.
Cookies toestaan
Wanneer u optimaal gebruikt wilt maken van onze website, zult u ons cookiebeleid moeten
accepteren. Dit doet u door te klikken op ‘Akkoord’. Dit is echter niet verplicht; ook wanneer
u niet akkoord gaat met ons cookiebeleid, kunt u onze site gebruiken. Onze site zal dan echter niet
optimaal werken.
Cookies verwijderen of blokkeren
U kunt onze cookies te allen tijde verwijderen of blokkeren. Onderstaande links leggen uit
hoe u cookies blokkeert of verwijdert in uw browser:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari
Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 25-5-2018. Wij houden het recht
voor dit cookiebeleid te allen tijde te wijzigen.
Op al onze persoonsgegevensverwerkingen is onze privacyverklaring van
toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Onze privacyverklaring
vindt u hier.
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Vragen en opmerkigen
Voor vragen, opmerkingen of nadere informatie over dit cookiebeleid kunt u contact met ons
opnemen:
Liberein
Boulevard 1945 – 505
7511 AD Enschede
Tel: 053 – 482 66 88
E: info@liberein.nl
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming
Sylvia Meinders
Tel: 053 – 482 66 88

E: privacy@liberein.nl

