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Cookies 

De formules van URS (URS) gebruiken bij bepaalde onderdelen van haar websites en apps cookies. Een cookie is een 

klein bestandje welke bij het eerste bezoek aan de website op je computer, telefoon of bij het openen van de app wordt 

geplaatst, hiervoor wordt door URS toestemming gevraagd. Via de cookies verzamelen wij gegevens zoals je clickgedrag 

en andere gegevens die je zelf bij ons achterlaat. Als je klant van ons bent dan kunnen wij deze gegevens met de 

gegevens die wij reeds van je hebben combineren. Hierdoor word je bijvoorbeeld bij het volgende bezoek herkend en 

kunnen we jou een gepersonaliseerd pagina laten zien. Op deze manier kunnen wij je tevens advertenties aanbieden 

die aansluiten bij jouw interesses. Bij het aanbieden van deze advertenties kan een unieke cookie (oftewel third party 

cookie) worden geplaatst in je browser of in je app. Van cookies welke via URS websites en URS apps zijn geplaatst, kun 

je verwachten dat ze je bezoek aan de website en app vergemakkelijken en mag je erop vertrouwen dat ze geen virussen 

op je computer/telefoon/tablet brengen. URS  websites en URS apps zijn goed beveiligd en zorgen ook voor een goede 

beveiliging van jouw gegevens. 

Technisch noodzakelijke oftewel functionele cookies: Technisch noodzakelijke cookies zijn nodig voor het optimaal 

functioneren van onze website en onze apps. Deze cookies worden gebruikt om onze website en apps beter af te 

stemmen als het gaat om website gebruik en voorkeuren. Hierdoor wordt het gebruikersgemak verhoogd. 

Analytische cookies:  

Analytische cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen we onze 

website verbeteren in kwaliteit en effectiviteit. Zo worden bijvoorbeeld bezoekersstatistieken verzameld en trends 

geanalyseerd. Deze cookies zijn uitgezonderd van de wettelijke informatieplicht en het toestemmingsvereiste omdat ze 

informatie geven over de kwaliteit of effectiviteit van een dienst van de informatiemaatschappij. Er kan ook gebruik 

gemaakt worden van een uniek user-ID voor tracking doeleinden. Dit is een uniek nummer dat aangeeft dat jij dezelfde 

gebruiker bent. We kunnen jou - als gebruiker - dan herkennen als je terugkomt. Dit unieke nummer maakt het mogelijk 

om meerdere apparaten en verschillende bezoeken aan elkaar te koppelen. We gebruiken en slaan dit unieke nummer 

alleen op in onze beveiligde systemen wanneer je ingelogd bent of bent geweest. 

Commerciële cookies:  

Commerciële cookies kunnen worden gebruikt voor het vergaren van surfinformatie. Bijvoorbeeld door je mogelijke 

interesse tijdens het gebruik van de website te volgen of te beoordelen of je al een bepaalde reclame van URS eerder 

hebt ontvangen. Zo voorkomen we dat je steeds dezelfde reclame te zien krijgt. Deze cookies kunnen informatie 

verzamelen over advertenties die je al hebt gezien en hebt aangeklikt. Dit stelt ons in staat om gericht berichten aan te 

bieden waarin je interesse hebt getoond. 

Social Plug-in Cookies:  

URS maakt voor enkele diensten gebruik van Social Media. Facebook en Twitter kunnen bijvoorbeeld een like button of 

een icoon plaatsen op onze site, die het hen mogelijk maakt, nadat jij erop hebt geklikt, om meer te weten te komen 

over jouw surfgedrag. Hierdoor kan er een gerichte advertentie getoond worden en/of de content binnen het sociale 

netwerk aangepast worden aan jouw interesse. 

Cookies accepteren of weigeren 
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In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van 

cookies. Een opt-in betekent dat URS van tevoren toestemming moet vragen om cookies te mogen plaatsen op jouw 

computer. Dit moeten we doen voor iedere site/app die nog niet eerder aan jou is getoond. Daarom tonen we je bij het 

eerste bezoek van een URS website danwel URS app eerst een pop-up venster, waarin wij jouw vertellen welke cookies 

er geplaatst worden. In het pop-up venster kun je aangeven of je hier wel of niet mee akkoord wil gaan. Op het moment 

dat je geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website danwel onze app te gebruiken geef je automatisch akkoord 

voor het plaatsen van de cookies. URS vindt de verwerking van je gegevens erg belangrijk en werkt daarom continue 

aan verbeteringen van de manier waarop wij informatie beschermen. 

Als je – in het algemeen - geen cookies op je computer wil toestaan kun je hier altijd zelf voor kiezen. De meeste 

computers accepteren automatisch cookies, maar dit kan je zelf anders instellen door je browser instellingen aan te 

passen (raadpleeg hiervoor de handleiding van de netwerkbrowser die je gebruikt). 

Hoe kun je cookies zelf verwijderen? 

Je kunt cookies eenvoudig weigeren door jouw toestemming te wijzigen of in te trekken. 

Als je jouw voorkeuren wijzigt en/of jouw toestemming voor het cookiegebruik intrekt, dan lezen wij de cookies niet 

meer uit. Wij kunnen cookies op jouw apparatuur echter niet verwijderen, namelijk wij hebben geen toegang tot jouw 

apparatuur, het verwijderen kun je zelf doen. 

Cookies kun je ook zelf - per keer - na een internetsessie verwijderen uit je browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding 

van de netwerkbrowser die je gebruikt (bijv. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari) of kijk op 

www.veiliginternetten.nl/. 

Na het verwijderen van cookies herkennen wij je browser niet meer. Daarom kan het zijn dat je opnieuw je voorkeuren 

moet instellen of moet inloggen bij het openen van de website en/of app en krijg je weer de cookiemelding te zien. 

 

 


