
 

 

Cookiebeleid Organisatiebureau KVPS 

Wat zijn Cookies precies en wat doet KVPS ermee? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan een website naar de 

computer worden gestuurd. Cookies kunnen zowel door KVPS als door andere partijen 

worden geplaatst. 

 

Waar worden cookies voor gebruikt? 

Cookies worden uitgelezen door uw browser (bijvoorbeeld door Google Chrome, 

Internet Explorer, Safari, Firefox etc.) bij het openen van een internetpagina. Cookies 

kunnen gebruikt worden voor uw gemak op een website. Door het gebruik van Cookies 

hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen (denk aan 

wachtwoorden, mailadres e.d.). Een website werkt vaak optimaal als u instemt met het 

cookiebeleid. 

 

Wat komt een cookie te weten over mij? 

Alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag op internet. Zaken als 

uw naam, adres e.d. kan een cookie niet achterhalen. 

 

Wat houdt ons Cookiebeleid in? 

Om onze website volledig en goed te kunnen gebruiken op uw tablet, telefoon of 

computer, moet u de cookies accepteren. Doet u dat niet dan kan de website niet 

optimaal functioneren. 

Onze cookies bewaren geen gevoelige informatie zoals NAW- of betalingsgegevens. Als 

u cookies wilt blokkeren of wilt wissen, dan kunt u dit het beste in uw browser doen. In 

de taakbalk van de meeste browsers vindt u bij de instellingen/helpfunctie hoe u dat 

moet doen. 

Cookies van derden 

KVPS maakt alleen gebruik van Google Analytics om uw gebruik van de website te 

analyseren, zodat de functionaliteiten daarop kunnen worden aangepast. Indien u geen 

toestemming geeft, worden er geen statistieken bijgehouden van uw bezoek aan deze 

website. 

 

Cookies die op deze websites gebruikt worden: 

Strikt noodzakelijk: 
Naam van 

Cookie 
Vervaldatum 

periode 
Doel Aanbieder 

PHPSESSID Sessie Cookie Houdt gebruikersstatus voor alle pagina-aanvragen 
bij. 

Organisatiebureau 
KVPS 

Statistieken: 
Naam van 

Cookie 
Vervaldatum 

periode 
Doel Aanbieder 

_gid 1 maand Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te genereren over hoe de 
bezoeker de website gebruikt. 

Organisatiebureau 
KVPS 

_ga 2 jaar Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te genereren over hoe de 
bezoeker de website gebruikt. 

Organisatiebureau 
KVPS 

_gat Sessie Cookie Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid 

te vertragen. 

Organisatiebureau 

KVPS 

 


