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1 Cookieverklaring
Om u beter én persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies op onze websites. Sommige
functionaliteiten op de website zijn essentieel en werken simpelweg niet zonder cookies.
Bepaalde andere cookies die u liever uitgeschakeld ziet, kunnen het design en de werking van de
website sterk beïnvloeden.
Wij gebruiken cookies om:
• te analyseren hoe u doorheen de website surft, zodat we deze kunnen verbeteren
• ervoor te zorgen dat u niet altijd dezelfde informatie opnieuw moet ingeven wanneer u de
website bezoekt
• u betere en meer gerichte ervaringen te bieden op onze website
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar eigen beveiligde servers van de NVAO of die van een voor ons werkende
provider.
U kunt zelf de cookies die u via onze website aangeboden krijgt beheren via onze website. Alle
niet-essentiële cookies kunt u uitschakelen op onze website.

2 Type cookies website
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel voor het gebruik van de website. Zonder deze kunnen we bepaalde
services gewoonweg niet leveren, en kunnen ze dan ook niet uitschakelen. Op onze website gaat
dat over:
•

taalcookie: met deze cookie onthouden we uw taalvoorkeur op de website, zodat we u niet
telkens bij een nieuw bezoek naar de default taalversie van de website doorsluizen (deze
cookie wordt gedurende 1 jaar bewaard)

Performance cookies
Natuurlijk willen we graag weten hoe gebruikers onze website precies gebruiken, waar zij
afhaken en welke pagina’s zij interessant vinden. We duiken in deze informatie om onze website
steeds beter te optimaliseren naar de wensen van onze bezoekers.
De cookies die wij gebruiken
•

Google Analytics: Google Analytics is een van de meest verspreide en betrouwbare
analytische oplossingen op het internet om te helpen bij het vergaren van informatie over
hoe de website best gebruikt wordt, en hoe de gebruikservaring kan worden verbeterd. Met
deze cookie houden we mogelijk bij hoe lang gebruikers op de website surfen, welke pagina's
zij precies bezoeken en hoe zij ons hebben gevonden. Op die manier weten wij wat
bezoekers interessant vinden en kunnen wij de website en haar inhoud blijven verbeteren.
(Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal 2 jaar verwijderd.)

• Youtube: YouTube wordt door onze website gebruikt voor het opslaan en weergeven van
videocontent. Deze cookies worden door YouTube ingesteld om het gebruik van hun
diensten bij te houden. Deze cookies worden alleen opgeslagen zodra bezoekers op play
klikken. (Deze cookie wordt verwijderd aan het einde van iedere sessie.)
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3 Slotbepaling
Deze Cookieverklaring maakt deel uit van de Privacyverklaring NVAO en is na instemming van
de OR vastgesteld op 24 augustus 2021 door het gemandateerde Dagelijks Bestuur en treedt op
1 september 2021 in werking. Van iedere wijziging wordt in deze verklaring hieronder melding
gemaakt.
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