
 

Cookie Policy Sportfondsen 

 

Tijdens een bezoek aan de websites van Sportfondsen worden gegevens van bezoekers verzameld 

en opgeslagen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Op deze pagina kun je lezen welke informatie er 

precies wordt verzameld en wat er mee wordt gedaan. Bovendien geven wij een toelichting wat je 

kunt doen als je geen of niet alle cookies wilt accepteren.  

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan de websites van 

Sportfondsen via je browser op de harde schijf van je eigen computer worden opgeslagen. Cookies 

hebben verschillende functies zoals: 

• Het onthouden van je loginnaam of instellingen; 

• Het opslaan van je voorkeuren, zodat je dit maar één keer hoeft aan te geven; 

•  Het afstemmen van advertenties op je interessegebied.  

Het gebruik van cookies is volkomen veilig en cookies worden nooit gebruikt om privégegevens 

zoals wachtwoorden te achterhalen.  

Welke cookies zijn er?  

Permanente cookies 

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze 

website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je 

toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een 

cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd 

bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je 

verwijderen via de instellingen van jouw browser.” 

Sessie cookies 

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit 

bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het 

surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw 

webbrowser afsluit.” 

Tracking cookies van onszelf 

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd 

zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast 

onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor 

opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient 

alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je 

zijn.“ 

Tracking cookies van onze adverteerders 

Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze 

cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel 

op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van 



 

vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun 

netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-

mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op 

jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.” 

Welke cookies worden er door Sportfondsen gebruikt? Om het bezoek aan onze websites makkelijk 

te maken voor onze bezoekers, maakt Sportfondsen gebruik van de volgende cookies: 

Een actuele tabel volgt nog. 
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