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Cookiebeleid
Dit is het cookiebeleid voor Dokteren, toegankelijk via www.dokteren.nl.
Wat zijn cookies?
Zoals gebruikelijk is bij bijna alle professionele websites, maakt deze site gebruik van
cookies, kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload, om uw ervaring
te verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie ze verzamelen, hoe we deze
gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We zullen ook delen
hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan bepaalde
elementen van de sitefunctionaliteit downgraden of 'breken'.
Hoe we cookies gebruiken
We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven.
Helaas zijn er in de meeste gevallen geen industriestandaardopties voor het
uitschakelen van cookies zonder de functionaliteit en functies die ze aan deze site
toevoegen volledig uit te schakelen. Het wordt aanbevolen om alle cookies achter te
laten als u niet zeker weet of u ze nodig hebt of niet voor het geval ze worden gebruikt
om een dienst te leveren die u gebruikt.
Cookies uitschakelen
U kunt het instellen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te
passen (raadpleeg de Help van uw browser voor meer informatie). Houd er rekening
mee dat het uitschakelen van cookies invloed heeft op de functionaliteit van deze en
vele andere websites die u bezoekt. Als u cookies uitschakelt, worden meestal
bepaalde functies en functies van deze site uitgeschakeld. Daarom wordt aanbevolen
om cookies niet uit te schakelen.

Cookies acceptatie in categorie,
Doel: Houdt bij of je onze commerciële cookies en welke versie van de opt-in hebt
geaccepteerd. Op deze manier blijf je de melding niet in beeld krijgen.
Optimaal
De website werkt zoals je mag verwachten (functioneel)
Je helpt ons de website te verbeteren (analytisch)
Je kan alle inhoud op de website bekijken
Cookies: functionele, analytische en trackingcookies.
Beperkt
De website werkt zoals je mag verwachten
Je helpt ons de website te verbeteren
Cookies: functionele en analytische cookies.
Anoniem
De website werkt zoals je mag verwachten

Account gerelateerde cookies,
Doel: Vastleggen van de gebruikersnaam voor mijn account, zodat bij opnieuw openen
van de inlogpagina de inloggegevens (gedeeltelijk) voor ingevuld zijn:

Als u een account bij ons aanmaakt, zullen we cookies gebruiken voor het beheer van
het aanmeldingsproces en de algemene administratie. Deze cookies worden meestal
verwijderd wanneer u uitlogt, maar in sommige gevallen kunnen ze daarna
achterblijven om uw sitevoorkeuren te onthouden wanneer u bent uitgelogd.
Aan login gerelateerde cookies,
We gebruiken cookies wanneer u bent ingelogd, zodat we dit feit kunnen onthouden.
Dit voorkomt dat u telkens opnieuw moet inloggen wanneer u een nieuwe pagina
bezoekt. Deze cookies worden meestal verwijderd of gewist wanneer u uitlogt om
ervoor te zorgen dat u alleen toegang hebt tot beperkte functies en gebieden wanneer
u bent ingelogd.
E-mail nieuwsbrieven gerelateerde cookies,
Deze site biedt nieuwsbrief- of e-mailabonnementsdiensten en cookies kunnen
worden gebruikt om te onthouden of u al bent geregistreerd en of bepaalde
meldingen moeten worden weergegeven die mogelijk alleen geldig zijn voor
ingeschreven/ niet-ingeschreven gebruikers.

Enquêtes gerelateerde cookies,
Van tijd tot tijd bieden we gebruikersenquêtes en vragenlijsten om u interessante
inzichten, handige hulpmiddelen te bieden of om onze gebruikersbasis beter te
begrijpen. Deze enquêtes kunnen cookies gebruiken om te onthouden wie al heeft
deelgenomen aan een enquête of om u nauwkeurige resultaten te bieden nadat u van
pagina bent veranderd.
Formulier gerelateerde cookies,
Wanneer u gegevens verzendt via een formulier zoals die gevonden op
contactpagina's of opmerkingenformulieren, kunnen cookies worden ingesteld om uw
gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.
Cookies voor sitevoorkeuren,
Om u een geweldige ervaring op deze site te bieden, bieden we de functionaliteit om
uw voorkeuren in te stellen voor hoe deze site wordt uitgevoerd wanneer u deze
gebruikt. Om uw voorkeuren te onthouden, moeten we cookies instellen zodat deze
informatie kan worden opgeroepen wanneer uw interactie met een pagina wordt
beïnvloed door uw voorkeuren.
Cookies van derden:
In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies van vertrouwde derde
partijen. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke cookies van derden u via
deze site kunt tegenkomen.
Google Tag Manager,
Deze site maakt gebruik via Google Tag Manager gebruik van diverse cookies. Deze
cookie zorgt er voor dat scripts van Google Tag Manager geladen kunnen worden.
Bepaalde scripts kunnen noodzakelijke scripts voor het functioneren van de website
bevatten.
Google Analytics,
Een van de meest verspreide en vertrouwde analyseoplossingen op internet om ons te
helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren.
Deze cookies kunnen dingen bijhouden, zoals hoe lang u op de site en de pagina's die
u bezoekt doorbrengt, zodat we aantrekkelijke inhoud kunnen blijven produceren.

Cookie van Universal Analytics en geeft aan unieke gebruikers een random gekozen idnummer, om gebruiker, sessie en campagnedata bij te houden.
Zie de officiële Google Analytics-pagina voor meer informatie over Google Analyticscookies.

Tracking Cookie,
Via de tracking cookie, gebruikt bij onze mappen, proberen we u van lokale en op uw
locatie afgestemde informatie te tonen. Dit zorgt ervoor dat de getoonde informatie
op uw behoefte/locatie getoond word.
Email Tracking pixels,
Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in
een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een
tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt.

Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in
de manier waarop de site wordt geleverd. Wanneer we nog steeds nieuwe functies
testen, kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een
consistente ervaring krijgt terwijl u op de site bent, terwijl we ervoor zorgen dat we
begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen.
Aangezien we diensten aanbieden, is het belangrijk voor ons om statistieken te
begrijpen over hoeveel bezoekers van onze site daadwerkelijk een informatie
aanvraag of handeling doen en als zodanig zijn dit de gegevens die deze cookies
bijhouden. Dit is belangrijk voor u, omdat dit betekent dat we nauwkeurig zakelijke
voorspellingen kunnen doen waarmee we onze advertentie- en dienstenaanbod
kunnen volgen om de best mogelijke service te garanderen.
We gebruiken ook sociale mediaknoppen en / of plug-ins op deze site waarmee u op
verschillende manieren verbinding kunt maken met uw sociale netwerk. Om deze te
laten werken, zijn de volgende sociale mediasites inclusief; YouTube, Vimeo, LinkedIn,
Twitter, Facebook, Instagram, plaatst cookies via onze site die kunnen worden
gebruikt om uw profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan de gegevens
die ze bewaren voor verschillende doeleinden die in hun respectieve privacy worden
beschreven beleid.
Local storage,
Soms worden gegevens niet opgeslagen in een cookie, maar in de ‘local storage’ van je
browser. Hiermee functioneert de website sneller en wordt informatie sneller getoond
wanneer men nog eens terugkeert. Dokteren gebruikt HTML5 Local Storage om
gegevens op te slaan. Dit werkt ongeveer hetzelfde als cookies maar er kunnen meer
gegevens worden opgeslagen. Bij local storage bepaal je zelf hoe lang de browser de
gegevens bewaart. Dit hangt af van de instellingen van je browser en/of hoe vaak je je
browser geschiedenis wist

Meer informatie;
Hopelijk heeft dat dingen voor u opgehelderd en zoals eerder vermeld als er iets is
waarvan u niet zeker weet of u het nodig hebt of niet, is het meestal veiliger om
cookies ingeschakeld te laten voor het geval het wel interageert met een van de
functies die u gebruikt op onze website.

Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact met ons
opnemen via een van onze contactmethoden:
E-mail: Info@dokteren.nl
Wijzigingen:
Kan Dokteren dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Ja, als er wijzigingen
optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben
voor de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt het
privacy statement aangepast en informeren wij je daarover. De meest actuele versie
van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op www.dokteren.nl.
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