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Wij maken gebruik van cookies 
 
Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Ze 
zorgen ervoor dat onze website soepel en optimaal functioneert. Cookies hebben geen toegang tot 
andere informatie op je computer, tablet of smartphone. Hoe wij met onze cookies omgaan lees je 
hier. 
 
Functionele cookies 
Wij maken gebruik van voornamelijk functionele cookies. Deze cookies zijn nodig voor het goed 
functioneren van de website. Zonder deze cookies kun je onze website niet goed gebruiken. Ben je 
bijvoorbeeld bezig met de pensioenplanner? Dan slaan we je keuzes op in een cookie, zodat je in 
dezelfde sessie niet alles opnieuw hoeft in te vullen. Voor functionele cookies hoef je geen 
toestemming te geven.  
 
Analytische cookies 
Deze cookies gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Dit gebeurt anoniem. 
De data is niet herleidbaar naar jou. Wij gebruiken Google Analytics om ons websitegebruik te 
analyseren. Zodat we onze website continue kunnen blijven verbeteren. En kunnen zorgen voor een 
optimaal gebruik. Voor analytische cookies hoef je geen toestemming te geven. 
 
Persoonlijke cookies 
Deze cookies maken het ook mogelijk dat je advertenties van een website die je bezocht hebt, ziet op 
andere websites. Deze cookies gebruiken wij op dit moment niet. 
 
Tracking pixels 
Wij maken gebruik van tracking pixels. Dit is een bestand dat in een e-mail wordt geplaatst om te zien 
of deze gelezen wordt. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de inhoud van de e-
mail zo relevant mogelijk voor je is. 
 
Cookies verwijderen 
Je kunt geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Dit doe je via je 
browserinstellingen. Let op, door het verwijderen van cookies functioneert de website minder goed. 
 
Privacy 
Wij vinden privacy belangrijk en gaan zorgvuldig om met je gegevens. Meer informatie hierover lees 
je in onze privacyverklaring. 
 
Wijzigingen in deze verklaring 
Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in dit cookiebeleid. Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 
5 november 2020. De meest recente versie vind je altijd op onze website. 
 


