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WAT IS EEN COOKIE? 
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op 
de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie 
kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ? 
Onze website maakt enkel gebruik van functionele- en analytische cookies. Er worden 
geen tracking cookies geplaatst door onze website.  

GEBRUIK FUNCTIONELE COOKIES 
Deze cookies dienen enkel voor het correct functioneren van de website. Wij gebruiken 
de functionele cookies onder andere om te onthouden of u de cookiemelding hebt 
weggeklikt/verborgen. Tevens gebruiken wij deze voor de anti-spam maatregelen op 
formulieren, zoals het contactformulier. 

GEBRUIK ANALYTISCHE COOKIES 
Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en hun 
gedrag op onze website. We maken hierbij gebruik van Google Analytics. 

GEBRUIK TRACKING COOKIES 
Tracking cookies dienen om bezoekers te volgen over één of meerdere websites. Onze 
website maakt hier in principe zelf geen gebruik van. Het is wel mogelijk dat externe 
bronnen dit soort tracking cookies plaatsen wanneer u hiermee verbinding maakt. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn door het aanklikken of afspelen van een Youtube video die op onze site is 
ingesloten. 

GOOGLE ANALYTICS 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als 
deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en 
rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die 
Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google kan deze informatie 
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 
deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor 
andere Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google 
Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google. 

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS 
U heeft het recht om te vragen om inzage in, en correctie of verwijdering van uw 
gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u 
daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in 
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan dient u een kopie van de cookie in 
kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. 
 
IN- EN UITSCHAKELEN COOKIES 
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl


 

 

geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet 
optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

VERWIJDEREN VAN COOKIES 
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is 
ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de 
houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig 
te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg 
hiervoor de handleiding van uw browser. 
 
AANPASSINGEN COOKIEVERKLARING 
Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. 
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient 
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze 
wijzigingen op de hoogte bent. 

CONTACTGEGEVENS 
Mocht u verder, na het lezen van onze cookieverklaring, nog vragen en/of 
opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande 
contactgegevens. 
 
Stichting Kind en Ziekenhuis 
Churchilllaan 11, 8e etage 
3527 GV Utrecht 
 
Telefoon: 085-0201265 
E-mail: info@kindenziekenhuis.nl 
Website: https://www.kindenziekenhuis.nl 
 
KvK-nummer 40530624 
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