
Cookie statement SMA Zuid Limburg, Maastricht. 

Wat is een cookie? 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt 
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt 
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer 
naar onze servers teruggestuurd worden. 

Gebruik van 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. 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten 
(liken) of delen (tweeten) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze 
buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk 
Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. 
Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook 
respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij 
met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De 
informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en 
LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook 
en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn 
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van 
Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de 
verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens 
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw 
gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij 
je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in 
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in 
kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies 
kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw 
browser. 

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden 
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze 
website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via 
Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst 
worden. 



MEER INFORMATIE OVER COOKIES? 

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: 

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet 
Consumentenbond: Wat zijn cookies? 
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies? 
Consumentenbond: Cookies verwijderen 
Consumentenbond: Cookies uitschakelen 
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising 

  

https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
https://web.archive.org/web/20160702001240/http:/www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/waarvoor-dienen-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen/
http://www.youronlinechoices.eu/


Bijlage: 

 

Gebruikte cookies op www.zuidlimburg.nl 

 

Strikt noodzakelijke cookies 

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet in 
onze systemen worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld naar 
aanleiding van een respons van uw kant waarmee u een dienst aanvraagt, zoals het 
instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van een formulier. U 
kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies 
te waarschuwen, maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet. 

Gebruikte cookies 

• OptanonConsent 
• OptanonAlertBoxClosed 

 
 
Functionele cookies 

Deze cookies zijn bedoeld om extra functionaliteit en betere personalisering, zoals 
video’s en live chat, aan te kunnen bieden. Ze worden door ons ingesteld óf door 
een externe aanbieder wiens diensten we aan onze pagina’s hebben toegevoegd. 
Als u deze cookies niet toestaat zullen enkele of meerdere van deze functies 
wellicht niet juist functioneren. 

Gebruikte cookies 

• is_mobile 
• language 

Cookies 

Categorieën 

ec.editmysite.com 

• sp 
editmysite.com 

• sto-id-designer 
weebly.com 

• UqZBpD3n3nKbXkEIqw@@ 
• language 

 

 

  

http://www.zuidlimburg.nl/


Doelgroepgerichte cookies 

Deze cookies worden door onze adverteerders op onze website ingesteld. Ze 
worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses 
samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze 
werken door uw unieke browser en apparaat te identificeren. Als u deze cookies 
niet toestaat, zult u op allerlei websites minder van onze op u gerichte advertenties 
zien. 

Cookies 

Categorieën 

facebook.com 

• lu 
syndication.twitter.com 

• lang 
 


