Privacyverklaring
Google Analytics disclaimer
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik
van cookies om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de
cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt
overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.
In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IPadres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het
Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in
buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in
de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van
deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website
wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om
andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het
internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IPadres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan
van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te
kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden
van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de
door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via
de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en
installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij
de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google
Analytics.

reCAPTCHA
Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. om gegevens te beschermen
die verstuurd worden via deze website. Deze functie controleert of een bericht wel
door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' automatisch
berichten sturen of commentaren achterlaten. Op het verzamelen van deze gegevens
zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over
over
Google's
privacybeleid
vindt
u
op
de
volgende
pagina:
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u akkoord dat Googlegegevens over u verwerkt
voor het doel zoals hierboven beschreven.
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