Wat zijn cookies?
Bezoek je een website van Bewustmakers? Dan maken wij gebruik van cookies. Dit
zijn kleine tekstbestanden die wij opslaan op uw computer, telefoon of tablet. De
informatie in deze bestanden stelt ons in staat om u te herkennen wanneer u onze
website op een toekomstige datum opnieuw bezoekt. We onthouden bijvoorbeeld uw
inloggegevens en welke taal u hebt ingesteld, zodat we u de volgende keer beter en
sneller kunnen helpen.
Naast cookies zijn er andere technologieën die we gebruiken om informatie op uw
computer, tablet of mobiele telefoon op te slaan en te lezen. Een voorbeeld hiervan
is lokale opslag. Omdat dit op een vergelijkbare manier werkt, zullen we ze voor het
gemak ook 'cookies' noemen. Voor het plaatsen van cookies maken wij gebruik van
verschillende technologieën, zoals Javascript en tracking pixels.

Geen cookies?
Wilt u dat wij geen informatie over u en uw apparaat-instellingen opslaan? In dat
geval kun je dit zelf wijzigen.

Cookies verwijderen
U kunt cookies verwijderen in uw internetbrowser, bijvoorbeeld in Google Chrome,
Internet Explorer of Safari. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat deze een
melding ontvangt wanneer een website cookies gebruikt. Je kunt dan elke keer
beslissen of je hier toestemming voor wilt geven. Wil je hier meer over weten?
Gebruik dan de helpfunctie in uw browser.

Waarvoor gebruiken we cookies?
Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je wat de
cookies doen en van welke bedrijven ze afkomstig zijn. Voor sommige soorten
cookies schakelen we andere organisaties in, bijvoorbeeld Google. In dat geval
verwijzen we naar de website van dat bedrijf voor meer informatie.
Houd er rekening mee dat we ons best doen om de lijst van deze organisaties zo
actueel mogelijk te houden. Cookies kunnen echter worden geplaatst door een
bedrijf dat niet in de lijst staat. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice.
Dan passen we het overzicht op deze pagina aan.
➢ Functioneel: om ervoor te zorgen dat onze websites en app goed werken
➢ Analytisch: om uw gebruik van onze websites en app te meten
➢ Aanbevelingen van PostNL: om u persoonlijk advies te geven
➢ Advertentiecookies: om advertenties af te stemmen op uw interesses

