Cookiestatement
In dit cookiestatement vertellen wij welke cookies er worden opgeslagen bij het
gebruik van codekrakers.nl. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit
document, dan kun je deze mailen naar info@codekrakers.nl. Codekrakers
behoudt het recht deze privacyverklaring tussentijds aan te passen. De meest
recente versie vind je op codekrakers.nl.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand dat onze website op jouw smartphone, tablet of
pc plaatst om informatie op te slaan. Zo kan onze website bij jouw volgende
bezoek, bepaalde gebruikersinformatie naar boven halen. Deze informatie, zoals
het gebruik van onze websites, kunnen wij verzamelen om zo de
gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Dit doen wij enkel wanneer jij
ons hiervoor toestemming geeft.

Welke cookies gebruiken wij?
1. Technisch noodzakelijke cookies of functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig voor het goed laten functioneren van onze
website. Zo onthouden we bijvoorbeeld door middel van een cookie dat je
andere cookies wel of niet accepteert.
2. Cookies voor Social Media
Bepaalde pagina’s en onderdelen die op codekrakers.nl te vinden zijn, zijn te
delen via social media. Om deze ‘social sharing’ buttons goed te laten werken,
plaatsen Facebook, LinkedIn, Twitter en andere social media cookies zodat zij je
herkennen als je een pagina of onderdelen wilt delen. Op onze website staan
cookies voor de volgende social media: Facebook.
3. Cookies voor statistieken
We gebruiken cookies voor statistieken. Zo bekijken we welke pagina’s en
onderdelen van de website interessant worden gevonden door onze bezoekers
en kunnen we pagina’s inhoudelijk verbeteren. De statistieken die worden
opgeslagen, inclusief rapportages herleiden we niet terug op persoonlijk niveau.
Voor statistieken maken we gebruik van de volgende cookies: Google Analytics,
Google Tag Manager.
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4. Cookies voor persoonlijke voorkeuren van advertenties
We gebruiken cookies om gerichte advertenties op andere websites aan jou te
kunnen laten zien. Hiervoor maken wij gebruik van het advertentienetwerk van
Facebook.
Wat gebeurt er als je cookies uitzet of niet accepteert?
1. Sommige onderdelen van de website zullen bepaalde informatie niet meer
bevatten of laten zien.
2. Door het uitschakelen van cookies is het niet meer mogelijk om pagina’s en
onderdelen uit de website te delen op social media.
3. Het kan zijn dat bepaalde onderdelen van de website niet meer naar behoren
werken of dat je niet optimaal gebruik kan maken van alle mogelijkheden in de
website.
Cookies uitschakelen?
Je kunt te allen tijde cookies verwijderen of uitschakelen. Het uitschakelen van
cookies is per browser verschillend. Zie de linkjes hieronder voor meer uitleg:
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Firefox
• Safari
• Opera
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