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Cookie policy  
We gebruiken cookies om je gebruik van onze website te volgen. 
Door de website www.hogersalaris.nl of subdomeinen te bezoeken, worden cookies op je 
computer geplaatst. Dit stelt ons in staat om te begrijpen hoe je de site gebruikt en 
eventuele patronen bij te houden met betrekking tot hoe je onze website gebruikt. Dit helpt 
ons bij het ontwikkelen en verbeteren van onze website, evenals producten en / of diensten 
in reactie op wat je nodig hebt of wilt. 
 
Wat is een cookie? 
Een "cookie" is een stukje informatie dat wordt opgeslagen op de harde schijf van je 
computer en dat registreert hoe je door een website navigeert, zodat het, wanneer je die 
website opnieuw bezoekt, op maat gemaakte opties kan presenteren op basis van de 
informatie die is opgeslagen over je laatste bezoek.  
 
Cookies kunnen ook worden gebruikt om verkeer te analyseren en voor reclame- en 
marketingdoeleinden. 
Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor je systeem. 
Als je wilt controleren of wijzigen welke soorten cookies je accepteert, kan dit meestal 
worden gewijzigd in je browserinstellingen. Je kunt cookies op elk gewenst moment 
blokkeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee je de instelling van alle of 
sommige cookies kunt weigeren. Als je echter je browserinstellingen gebruikt om alle 
cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, hebt je mogelijk geen toegang tot alle of 
delen van onze site. 
Sessiecookies: deze worden alleen tijdens je websessie op je computer opgeslagen en 
worden automatisch verwijderd wanneer je je browser sluit - ze slaan meestal een anonieme 
sessie-ID op waarmee je een website kunt bekijken zonder je bij elke pagina aan te melden, 
maar ze verzamelen niet persoonlijke gegevens van je computer; of 
Permanente cookies: een permanente cookie wordt opgeslagen als een bestand op je 
computer en blijft daar staan wanneer je je webbrowser sluit. De cookie kan worden gelezen 
door de website die deze heeft gemaakt wanneer je die website opnieuw bezoekt. We 
gebruiken permanente cookies voor Google Analytics. 
 
Houd er rekening mee dat derde partijen die adverteren op onze website (inclusief 
bijvoorbeeld advertentienetwerken en leveranciers van externe diensten zoals 
webverkeeranalysediensten) ook cookies kunnen gebruiken waarover wij geen controle 
hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische / prestatiecookies of targeting-cookies. 
 
Je kunt de cookies bekijken die hier worden gebruikt. 
Laatst bijgewerkt: februari 2020 

 


