
 

Cookie beleid 
 

Borstkankervereniging Nederland (BVN) maakt op al door haar beheerde website(s) gebruik 

van cookies. Een cookie is een bestand dat op je computer, tablet of telefoon wordt 

opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor 

jou gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht advertenties van 

onze campagnes laten zien of het mogelijk maken om een webpagina via social media te 

delen. 

 

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. 

Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie 

gebruiken. 

 

Functionele cookies 

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo 

worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze 

website(s). 

 

Analytische cookies 

Analytische cookies worden door BVN gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de 

website(s) te kunnen testen en te optimaliseren. 

 

Advertising cookies 

Advertising cookies maken het mogelijk om jou bepaalde relevante advertenties voor onze 

campagnes te laten zien. 

 

Social media cookies 

Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om de 

‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies 

‘weet’ de website die je bekijkt of je bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd. 

 

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan? 

Functionele cookies worden na je bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische en 

advertising cookies worden niet automatisch gewist. Je zult ze dus zelf moeten verwijderen. 

 

Afmelden en uitzetten van cookies 

Je kunt je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er 

cookies worden geplaatst. Via de browser kun je ook de cookies die al op je computer zijn 

geplaatst verwijderen. 

 

Je kunt ook het gebruik van cookies weigeren door dit in je browser in te stellen. Dat 

betekent wel dat je wellicht niet alle mogelijkheden van de websites kunt benutten. 

 

Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat je gebruikt moet 

aanpassen. 

 

Utrecht, augustus 2020 


