
COOKIEVERKLARING  

Wierdebegraafplaats.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat 
met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je 
harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin 
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook 
cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van 
bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.  

Soms is toestemming nodig, soms niet  

We mogen in principe alleen cookies plaatsen als je daar toestemming voor hebt gegeven. 
Deze toestemming geef je via de website. Je kunt je toestemming ook weer via de website 
intrekken. Dan zullen wij de cookies niet langer gebruiken of plaatsen. Je kunt cookies ook 
altijd zelf via de browser van je computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen. Niet voor 
alle cookies is toestemming nodig. Voor zogenaamde functionele cookies hoef je geen 
toestemming te geven.  

Om je gebruikerservaring op website te optimaliseren gebruiken we daarom cookies.  

Welke cookies plaatsen wij?  

Hieronder lees je meer over de cookies die wij plaatsen en hoe wij deze cookies gebruiken.  

Functionele cookies  

Functionele cookies zijn cookies die we plaatsen om te zorgen dat onze apps en onze 
websites goed werken.  

We meten bijvoorbeeld het aantal bezoekers van onze websites. Van de verzamelde 
informatie maken we statistieken. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud 
van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.  

Social media cookies  

Op onze websites kunnen buttons van social media staan, zoals, Facebook of Twitter. Deze 
cookies maken het mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media 
bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. De social media cookies van derden 
verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website om. Check daarom regelmatig het 
cookie- en privacybeleid van je social media sites.  

Tracking- en advertentie cookies  

We gebruiken advertentie cookies ook om je gerichte aanbiedingen en advertenties te tonen 
die voor jou interessant kunnen zijn, zowel op onze websites als op externe websites.  



Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ons privacy statement voor 
meer informatie over verwerking van jouw persoonsgegevens door Wierdegraafplaats.nl  

Overige  

Overige cookies zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden om chat- en feedbackfuncties 
en profielfoto’s mogelijk te maken.  

Cookie-overzicht  

In het Wierdebegraafplaats-cookie-overzicht vind je meer informatie over de cookies die wij 
plaatsen.  

Cookie-instelling handmatig aanpassen  

Je kunt je cookie-instellingen altijd via onze websites aanpassen. Wil je grip op de cookie- 
instellingen van je browser? Dan kun je die het beste zelf instellen. Je kunt de cookie- 
instellingen van je browser zo aanpassen dat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies 
worden geplaatst, of dat cookies van een derde partij worden geweigerd of verwijderd. 
Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera hebben allemaal hun eigen cookie- 
instellingen. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten?  

Dat kan via youronlinechoices.eu.  

Wijzigingen van het cookie statement  

We kunnen onze cookie statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of het 
beleid wijzigt. Als iets wijzigt, brengen we je op de hoogte en vragen we indien nodig 
opnieuw je toestemming.  

Meer informatie?  

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via 
info@wierdebegraafplaats.nl We helpen je graag verder.  

 


