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Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Dat gebeurt om de ervaring van u en
anderen te verbeteren en om algemene informatie over het gebruik van de website
te verzamelen. Bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden en hoe lang
bezoekers die pagina’s bekijken.
De informatie wordt gebruikt om de inhoud en opbouw van de website te
optimaliseren en de bezoekers daardoor een nog betere ervaring en dienstverlening
te kunnen bieden. Deze cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en
telemarketingacties.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand, dat de server van de website in uw
computer of op andere devices aanbrengt. Dat maakt het mogelijk om uw devices te
herkennen en informatie te verzamelen over de pagina’s en informatie die u met uw
browser bezoekt. Cookies kunnen niet zien wie u bent, hoe u heet, waar u woont of
zien of uw computer door één of meerdere personen wordt gebruikt. Ze kunnen ook
geen computervirus of andere schadelijke programma’s verspreiden.
Wij gebruiken de volgende cookies:
• Functioneel: Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren
functioneert.
• Statistieken: Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten
om de website te verbeteren.
• Sociale media: Cookies voor het laten functioneren van deel buttons.

Functionele cookies
Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert
De website gebruikt cookies om er voor te zorgen dat onze website naar behoren
werkt. Zo gebruiken wij cookies voor:
• Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de
gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm.
• Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je
beeldscherm te kunnen weergeven.
• Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft.
• Het mogelijk maken om te reageren op onze websites.

Statistische cookies
Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.
Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en
voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy
én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor
onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een
derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken
wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen
worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze
webpagina bezocht wordt, op welke pagina bezoekers de meeste tijd doorbrengen,
enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website
zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige
rapportages herleiden wij niet naar personen.
Wij gebruiken cookies voor:
• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
• Uit welke regio de bezoeker komt
• Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze
webpagina’s
• Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s
van onze website doorloopt
• Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
• Op welke onderdelen van de pagina wordt geklikt
• Het optimaliseren van de website

Software die wij gebruiken

Google Analytics-cookies
We verzamelen statistieken over welke pagina’s onze bezoekers bekijken, hoe lang
ze op de pagina’s blijven etc. Deze statistieken worden alleen in geaccumuleerde
vorm gebruikt en niet dusdanig dat we het gedrag van de afzonderlijke bezoeker
kunnen identificeren.

Google Maps-cookies
Er worden cookies bewaard in relatie tot de kaarten die we tonen rondom de locatie
van ons sportpark. Hiervoor gebruiken we Google Maps en Google gebruikt cookies
voor o.a. het onthouden van het zoomniveau dat de afzonderlijke bezoeker heeft
geselecteerd.

Sociale media Cookies
Cookies om de inhoud van onze website te delen via Social Media.
De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons
delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik
gemaakt van cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het
moment dat jij een artikel of video wilt delen.
Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij
hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun
eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen
wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op.

Cookies weigeren of verwijderen uit uw browser
U kunt cookies altijd weigeren op uw computer door de instellingen in uw browser te
wijzigen. Waar u deze instellingen kunt vinden is afhankelijk van de browser die u
gebruikt. Wees u er zich echter van bewust dat het weigeren van cookies ervoor
zorgt dat u veel functies en diensten op internet niet zult kunnen gebruiken.
Alle browsers staan toe dat u cookies gezamenlijk of afzonderlijk verwijdert. Hoe u
dat doet is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Onthoud dat, als u meerdere
browsers gebruikt, u de cookies in al deze browsers moet verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons
uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht
in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op
onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder
toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat
je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

