
COOKIEBELEID 

 

Networkbooster.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Wil je geen 

cookies accepteren, dan kan je op “Instellingen” klikken om deze optie te kiezen. Als je 

gebruik wilt maken van alle functionaliteiten op deze website, klik dan op “Accepteren”. 

Door verder te gaan binnen onze website, accepteer je automatisch ons cookiebeleid. 

 

Informatie over cookies op onze website.  

Networkbooster.nl is wettelijk verplicht informatie te verstrekken over en toestemming 

te vragen voor het gebruik van cookies. Als je deze eenmalig accepteert, dan is onze 

website zonder problemen te bezoeken. Wij maken gebruik van functionele cookies en 

cookies voor het beheer van webstatistieken. De cookies bewaren geen 

persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. 

De website van Networkbooster.nl gebruikt cookies om er voor te zorgen dat onze 

website naar behoren werkt, zogenaamde functionele cookies. Zo gebruiken wij cookies 

voor: 

• het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet 

steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen 

• het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld 

als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen bij een 

formulier 

• het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen 

zoekresultaten, etc. 

• het opslaan van instellingen voor een optimale (media)weergave, zoals de 

resolutiegegevens van je scherm 

• het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te 

kunnen weergeven 

• het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal 

opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren 

• het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft 

• het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke 

keer opnieuw hoeft in te voeren 

• het mogelijk maken om te reageren op onze websites 



Cookies voor statistiek 

Networkbooster.nl gebruikt daarnaast cookies voor statistiek, op basis van Google 

Analytics: 

• het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s 

• het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s 

• het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze 

website bezoekt 

• het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven 

• het optimaliseren van de website 

• het bijhouden welke documenten door gebruikers worden gedownload en hoe vaak om 

de content van de website zo optimaal mogelijk te gebruiken 

  

Overige cookies 

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd 

inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. 

Dit is met name het geval als onze zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn 

teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar 

die op, in of via onze website getoond worden. 

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen neem dan 

rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de 

reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy 

gewaarborgd hebben. 

Cookies verwijderen 

Je kunt ervoor kiezen om de cookies die op jouw apparaat geplaatst zijn, te verwijderen. 

Als je cookies verwijdert, is het mogelijk dat je bepaalde diensten niet meer (goed) kunt 

gebruiken. 

Cookies verwijdert je via de instellingen van je browser. Op veiliginternetten.nl leest je 

hoe je in jouw browser cookies beheert en verwijdert. 

Heb je cookies verwijderd? Dan vragen we je opnieuw toestemming om cookies op je 

apparaat te plaatsen als je networkbooster.nl bezoekt. 
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