
COOKIEPOLICY per januari 2023

Wat zijn cookies en hoe gebruikt de Nationale Beeldbank cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van de
Nationale Beeldbank  worden meegestuurd aan de browser en vervolgens op de harde
schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat
(hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van de Nationale
Beeldbank  worden geplaatst, kunnen het apparaat of de bestanden die daarop
opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet
alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee
informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

De Nationale Beeldbank gebruikt functionele cookies, analytische cookies en tracking
cookies. Zo zorgen we dat de website optimaal en veilig werkt, we kunnen zien hoe de
website wordt gebruikt zodat wij de website kunnen blijven verbeteren en je goed kunt
vinden wat je zoekt én zodat wij advertenties kunnen tonen die aansluiten bij jouw
interesses. Dit zorgt voor een optimale gebruikerservaring op deze website.

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze
cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen
naar de volgende. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen
die je hebt aangegeven voor het gebruik van de website van ANP onthouden worden.

Analytische cookies

● Google Analytics - Wij gebruiken dit om de kwaliteit en effectiviteit van onze
website te meten. Wij gebruiken hiervoor de volgende gegevens: IP adres
(laatste octet gemaskeerd), de pagina’s die je bezocht hebt, jouw locatie.

● Hotjar – De Hotjar cookies worden geplaatst om gedragspatronen op de website
te analyseren om zo onze website te optimaliseren. De cookie verzamelt deze
informatie op anonieme wijze.

● Webhooks by Zapier - Wij maken gebruik van Webhooks by Zapier als een
koppeling voor het verzamelen en doorsturen van relevante data met betrekking
tot commerciële e-mailmarketing vanuit Active Campaign

● Active Campaign - Wij maken gebruik van Active Campaign voor
geautomatiseerde commerciële e-mailmarketing.

Tracking cookies

● Google

● Twitter

● LinkedIn

● Facebook

https://safety.google/privacy/
https://www.hotjar.com/privacy/
https://zapier.com/privacy
https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy
https://safety.google/privacy/
https://twitter.com/en/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL
https://www.facebook.com/about/privacy


● Mailchimp

● Pinterest

Advertenties
Om bezoek van de website en afname van onze diensten te stimuleren plaatsen wij bij
diverse andere websites advertenties. Wij proberen de advertenties zo goed en relevant
mogelijk te maken. Advertentieruimte wordt ingekocht bij mediabureaus en
advertentienetwerken. Zij fungeren als tussenpersoon tussen websitehouders en
adverteerders.

Met deze cookies kunnen wij:

➔ Bijhouden welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee voorkomen wij dat je te
vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.

➔ Bijhouden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.

➔ Bijhouden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat zij hebben
geklikt op een advertentie. Zo analyseren wij hoe effectief onze advertenties zijn.

➔ Jouw online surf- en zoekgedrag combineren ongeacht van welk apparaat je
gebruikmaakt.

Ook als je cookies niet accepteert kun je nog advertenties van ons online tegenkomen.
Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Met cookies kunnen we je wel
advertenties tonen die voor jou relevant zijn.

Accepteren cookies
De cookies werken alleen nadat je deze hebt geaccepteerd. Het zou kunnen dat de
website minder goed werkt indien je de cookies niet accepteert.
Voor meer informatie over hoe de Nationale Beeldbank met jouw gegevens omgaat
verwijzen we je naar ons Privacy Statement.

https://mailchimp.com/legal/cookies/#Cookies_served_through_the_Service
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

