Cookiebeleid NU’91
NU’91 maakt op de website www.nu91.nl gebruik van cookies. Dit doen wij om de website
beter te laten functioneren, om het gebruik van de website makkelijker te maken en om te
meten of onze bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op de website.
Hieronder beschrijven wij welke cookies we zelf plaatsen en van welke third-party cookies
gebruik worden gemaakt.

Noodzakelijke cookies
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze
cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Social media
Op de website kunnen deelknoppen zijn opgenomen om pagina’s snel en makkelijk te delen
op social media-platformen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes
code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat
je als bezoeker bent ingelogd, zodat je niet opnieuw hoeft in te loggen wanneer je iets wilt
delen. Wij doen verder niets met deze cookies.
Om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen op het moment dat zij deze code
binnenkrijgen, kun je de desbetreffende privacyverklaringen inzien op hun eigen website:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table
Deze verklaringen en links kunnen veranderen. We doen ons best om deze links up-to-date
te houden. Mocht een link niet werken, kun je dit melden via info@nu91.nl.
Daarnaast maakt onze website ook gebruik van een Facebook-pixel. Deze zorgt ervoor dat jij
op Facebook relevante content van onze website te zien krijgt. Op die manier kunnen wij jou
beter online bedienen.

Embedded content
Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze
website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de
sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies.
Om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen op het moment dat zij deze code
binnenkrijgen, kun je de desbetreffende privacyverklaring inzien op hun eigen website:
Google/ YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies

Analytische cookies
Google analytics
Via Google Analytics worden op deze website (geanonimiseerd) gegevens over het
bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij
gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website.
Tevens optimaliseren wij hiermee de content en de werking van de website. Wil je niet dat
je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plugin van Google downloaden:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Deze instelling geldt dan voor alle website
die je bezoekt, dus niet alleen www.nu91.nl.

Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen, zodat bijvoorbeeld advertenties
die worden weergegeven relevanter kunnen zijn voor de individuele bezoeker. Deze
advertenties worden zo waardevoller voor zowel de bezoeker als de adverteerder.

Verwijderen van cookies
Via de instellingen van je browser kun je geplaatste cookies verwijderen. Ook kun je hier het
plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

