
Cookieverklaring Goedopweg 
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In 
deze verklaring leggen we je graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken 
en waar deze cookies voor dienen. 

Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele 
telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt 
informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je 
bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. 

Welke cookies gebruikt Goedopweg? 
Er worden verschillende soorten cookies via de website van Goedopweg op je 
apparaat geplaatst. Hieronder lichten we toe welke cookies dit zijn en voor welke 
doeleinden we ze inzetten. 

Functionele en technische cookies 

Via www.goedopweg.nl worden functionele cookies geplaatst die nodig zijn om de 
website goed te laten functioneren. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld 
welke pagina’s jij van Goedopweg bekijkt zodat je meer content te zien krijgt die voor 
jou interessant is. Functionele cookies zijn niet privacygevoelig en plaatsen we altijd 
bij een bezoek aan onze website. Daarnaast wordt er een cookie gezet om ervoor te 
zorgen dat er maar één keer gestemd kan worden. 

Analytische cookies 

Met analytische cookies meten en analyseren we hoe je onze website gebruikt en 
wat we kunnen veranderen om jouw ervaring te verbeteren. We meten o.a. het 
aantal bezoeken aan de website, welke browsers en middelen (mobiel, desktop, 
tablet) gebruikt worden om de website te bezoeken en welke onderdelen het 
interessantst zijn voor onze websitebezoekers. In ons privacyverklaring welke 
analytische tools wij gebruiken en hoe wij deze privacy-vriendelijk hebben ingesteld. 
De analytische cookies zijn door deze instellingen niet privacygevoelig en plaatsen 
we altijd bij een bezoek aan onze website. 

Cookies blokkeren of verwijderen 
Je kunt zelf via je browser je cookies blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan kunnen 
websites minder goed werken. Daarom kun je beter alleen de voor jou ongewenste 
cookies selectief uitschakelen via de instellingen van je browser. Zo blokkeer je 
meteen ook cookies van andere websites. 

 



Privacyverklaring 
Goedopweg vindt jouw privacy erg belangrijk en we zorgen ervoor dat 
persoonsgevens die je met ons deelt, zorgvuldig worden behandeld. 

Hoe wij dat doen, lichten wij toe in onze privacyverklaring. 

 


