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Cookies
Expo Arsenaal maakt gebruik van cookies voor een optimale websitebeleving, om het gebruik van onze 
websites te analyseren, het delen van social media content mogelijk te maken en gerichte advertenties 
te tonen (indien van toepassing). 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via een website van Expo Arsenaal op uw computer, tablet of 
mobiele telefoon worden geplaatst en worden uitgelezen als u onze websites gebruikt. Hieronder vindt 
u uitleg over de verschillende soorten cookies die Expo Arsenaal plaatst.

Functionele cookies
Expo Arsenaal maakt gebruik van een aantal functionele cookies. Deze stellen ons in staat voor u
gegevens te bewaren die uw ervaring op de websites verbeteren. De functionele cookies die wij 
plaatsen via onze verschillende website hebben bijvoorbeeld als doel:
• uw voorkeuren te onthouden, zoals evt. de taal die u gekozen heeft
• de toegangsregistratie mogelijk te maken 

Analytische cookies
Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker, 
maken wij gebruik van analytische cookies. 

Expo Arsenaal gebruikt Google Analytics van Google Inc. (“Google”). Via Google Analytics krijgen we 
inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het gaat daarbij om gebruikersstatistieken 
zoals het aantal verschillende bezoekers, de pagina’s die veel bezocht worden en de gemiddelde duur 
van een bezoek. We volgen hierbij de Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat we Google hebben geïnstrueerd om de 
laatste drie cijfers van uw IP-adres te verwijderen (zodat het moeilijk is om het IP-adres te herleiden 
tot een specifieke bezoeker) en dat we de standaardinstellingen om data met Google te delen, hebben 
uitgeschakeld.

Daarnaast heeft Expo Arsenaal een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We maken geen 
gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. De beperkte 
informatie die door het gebruik van Google Analytics wordt gedeeld met Google, wordt overgebracht 
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Om ervoor te zorgen dat de 
verwerking door Google een gelijkwaardig beschermingsniveau behoud, treffen we de noodzakelijke en 
passende maatregelen.

Social media cookies
Social media cookies maken het mogelijk om eenvoudig een pagina te delen via social media of om 
sociale content over een onderwerp (bijvoorbeeld posts) te tonen. De social media waarvoor cookies 
kunnen worden geplaatst zijn bijvoorbeeld Instagram, LinkedIn, Google+ en Facebook.

Advertentie cookies
Expo Arsenaal gebruikt (waar van toepassing) cookies om te voorkomen dat u te vaak eenzelfde 
advertentie te zien krijgt. Expo Arsenaal maakt ook gebruik van cookies die het ons mogelijk maken u 
na het bezoek aan onze site banners te vertonen.



Verwijderen en weigeren van cookies
Via uw browserinstellingen kunt u de cookies op uw apparaat verwijderen en het plaatsen van nieuwe 
cookies weigeren. De wijze waarop kan per browser verschillen. Indien u niet wilt dat Google
Analytics-gegevens door Google worden verzameld en gebruikt, dan kunt u de browserplug-in downloa-
den en installeren die beschikbaar is onder: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ook kunt u meer 
informatie vinden via de Consumentenbond via “Cookies verwijderen”.

Meer informatie over cookies
Meer informatie over cookies kunt u vinden bij de Consumentenbond via “Wat zijn cookies?”. 


