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Cookiesverklaring 

 

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 wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf 

van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend 

bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Welke cookies hanteert Samen voor Nieuwegein en voor welk doel? 

Gebruik van noodzakelijke cookies 

Met behulp van een noodzakelijke cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op 

onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook 

wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door 

middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen 

waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Noodzakelijke 

cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Gebruik van sessie cookies 

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u 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 u uw 

webbrowser afsluit. 

Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van 

de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen 

over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen 

indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens 

Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de 

verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres 

wordt standaard niet meegegeven. Geeft u toestemming voor het gebruiken van uw IP-adres 

dan wordt uw websitebezoek geregistreerd tot op woonplaats-niveau. De verzamelde 

informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is 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. 
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Social plug ins 

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, Twitter of andere social media platformen zelf 

afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen 

invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en andere social media 

platformen (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. 

Vanuit Samen voor Nieuwegein worden de volgende cookies geplaatst:￼ 

Cookienaam Bron Functie Expiratie 

_qca Issuu Verzamelt geanonimiseerde bezoekersdata 1 jaar 

_ga Google Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt 
voor het aanmaken van statistische data 
over hoe de bezoeker de website gebruikt 

sessie 

_gat Google T.b.v. de verwerkingssnelheid in statistieken sessie 

_gid Google Registratie hoe bezoekers de website 
gebruiken 

sessie 

collect Google Gebruikt om gegevens naar Google Analytics 
te verzenden over het apparaat en het 
gedrag van de bezoeker. Traceert de 
bezoeker op verschillende apparaten en 
marketingkanalen. 

sessie 

IDE Doubleclick.net Gebruikt door Google Double Click om de 
acties van de website te registreren en te 
rapporteren na het bekijken of klikken van 
de advertenties van de adverteerder met het 
doel de effectiviteit van een advertentie te 
meten en om gerichte advertenties aan de 
gebruiker te presenteren. 

1 jaar 

iutk Issuu Herkent het apparaat van de gebruiker om 
te zien welke Issuu documenten gelezen zijn. 

10 jaar 

mc Quantserve / Issuu Registratie hoe bezoekers de website 
gebruiken 

13 maanden 

test_cookie Google Gebruikt door Google DoubleClick om te 
controleren of de browser van de gebruiker 
cookies ondersteunt 

sessie 

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tbv optimaal plaatsen van Youtube video's 
op de website 

179 dagen 

YSC YouTube Tbv statistieken video-bezoek sessie 
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yt-remote-cast-
installed 

YouTube Slaat de voorkeuren van de videospeler van 
de gebruiker op met ingesloten YouTube-
video 

sessie 

yt-remote-
connected-devices 

YouTube Slaat de voorkeuren van de videospeler van 
de gebruiker op met ingesloten YouTube-
video 

aanhoudend 

yt-remote-device-id YouTube Slaat de voorkeuren van de videospeler van 
de gebruiker op met ingesloten YouTube-
video 

aanhoudend 

yt-remote-fast-
check-period 

YouTube Slaat de voorkeuren van de videospeler van 
de gebruiker op met ingesloten YouTube-
video 

sessie 

yt-remote-session-
app 

YouTube Slaat de voorkeuren van de videospeler van 
de gebruiker op met ingesloten YouTube-
video 

sessie 

    

    

 

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie 

hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u 

adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan 

een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug 

vinden in de instellingen van uw browser. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies in uw 

browser kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

U kunt eenvoudig de cookievoorkeuren aanpassen waarvoor u bij uw eerste bezoek aan de 

website hebt gekozen.  

Vragen? 

Mocht u nog vragen hebben over deze Cookiestatement dan kunt u ons een bericht sturen 

middels het info@samenvoornieuwegein.nl 

 

Laatst gewijzigd op 22 januari 2019 


