TBI VERKLARING GEBRUIK COOKIES
Maken we gebruik van cookies?
Deze website maakt gebruik van cookies om de website nuttiger en betrouwbaarder
te maken. Sommige cookies zijn noodzakelijk om onze website te doen functioneren,
andere zijn bedoeld om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer en/of
toestellen van de bezoekers van bepaalde websites worden geplaatst. Ze bevatten
bepaalde informatie, zoals de taalvoorkeur van de bezoeker of de inhoud van het
winkelmandje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van onze
website of zorgen ervoor dat de grafische vormgeving van de website correct wordt
weergegeven en de applicaties van de website correct werken.

Welke soorten cookies gebruiken we?
Functionele/technische cookies
Functionele of technische cookies zijn cookies die nodig zijn om een website te laten
werken. Deze cookies helpen ons om de specifieke functionaliteit op de site mogelijk
te maken en zo uw ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door uw keuzes en
voorkeuren te onthouden (bijv. gekozen taal) of door meer complexe beslissingen op
te slaan; dankzij deze cookies kunt u bijvoorbeeld ook door onze website navigeren
en de verschillende functies hiervan gebruiken.
Statistische / analytische cookies
Op basis van deze cookies kunnen wij bezoekers herkennen en hun aantal
bijhouden, en bekijken hoe bezoekers navigeren wanneer ze onze website
gebruiken. Dit helpt ons om de gebruikersnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen
dat gebruikers gemakkelijker vinden wat ze zoeken. TBI gebruikt de middels deze
cookies verkregen informatie enkel om de prestatie van onze website te verbeteren.
Voor deze cookies wordt gebruik gemaakt van Google Analytics; informatie die door
Google Analytics wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Google
zal bijvoorbeeld nooit uw volledige IP-adres verwerken en maskeert altijd het laatste
deel van uw IP-adres. Voor meer informatie kunt u terecht op het Privacybeleid van
Google.
Tracking- / marketingcookies
Tracking-cookies, ook wel marketingcookies of reclame-cookies geheten, zijn
cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om
surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte
aanbiedingen gedaan worden. Voor het gebruiken van tracking cookies is de
geïnformeerde toestemming van u als gebruiker vereist.

