
Cookieverklaring 

Zaankerk gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek bij 

zaankerk.nl en aanverwante sites voor jou nog makkelijker en persoonlijker te 

maken. Verder kunnen we met cookies het gedrag van bezoekers analyseren en 

onze website verbeteren. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine eenvoudige tekstbestandjes die je voorkeuren tijdens het surfen 

onthouden en opslaan op jouw eigen computer of mobiele apparaat. Overige 

technieken die Zaankerk toepast zijn bijvoorbeeld JavaScripts. Cookies en overige 

technieken worden toegepast bij vrijwel alle bestaande websites en webwinkels. 

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld 

voor dat: 

 Het surfen op de Zaankerk website makkelijker wordt 

 We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt 

 We kunnen meten waar we onze website nog kunnen verbeteren 

 We informatie van social media kunnen tonen of laten delen 

Cookies van derden 

Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van 

cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende 

bedrijf van toepassing. 

Welke cookies gebruiken wij? 

Analytische cookies: 

Met analytische cookies verzamelen wij, met behulp van derden, statistieken over het 

gebruik van onze website. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics en 

soortgelijke producten om gegevens over het surfgedrag te verzamelen. Zo kunnen 

we zien welke pagina’s het meeste bekeken worden, welk besturingssysteem er 

gebruikt wordt, waar bezoekers vandaan komen etc. Door websitegebruik te meten 

kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze 

websitebezoekers. 

Social media cookies: 

Op sommige plaatsen bieden we de mogelijkheid om informatie te delen via social 

media of informatie van social media te tonen. Social media cookies zijn cookies die 

functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een 

YouTube-filmpje of een 'like'-knop voor Facebook. 



Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee 

verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen 

websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en 

cookieverklaringen regelmatig te raadplegen: 

 Facebook 

 Google+ / YouTube 

Functionele of noodzakelijke cookies: 

Functionele of noodzakelijke cookies helpen de website van Zaankerk naar behoren 

te laten functioneren, zoals het opslaan van browserinstellingen, zodat je onze 

website optimaal op jouw beeldscherm kunt zien. Ook wordt er van deze cookies 

gebruik gemaakt om voorkeuren op te kunnen slaan. 

Verwijderen of uitschakelen van cookies 

Als je niet wilt dat websites cookies op je computer kunnen opslaan, pas dan 

jouw browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies 

worden geplaatst. 

Je kunt jouw instellingen ook dusdanig aanpassen dat jouw browser alle cookies of 

alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt ook cookies die al geplaatst zijn 

verwijderen. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van 

jouw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Edge, Safari. Het uitschakelen van 

cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze 

handeling uitvoert. Als je cookies uitzet kan het gebeuren dat de beleving van de 

website tegenvalt. 

Op de volgende websites kun je meer informatie over cookies en het verwijderen of 

uitschakelen hiervan vinden: 

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 

Consumentenbond: “Cookies blokkeren” 

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen” 

Privacybeleid van Zaankerk 

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. In 

ons privacybeleid vindt je meer informatie over hoe Zaankerk met jouw gegevens 

omgaat. 

Aanpassen cookieverklaring 

Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2018. Zaankerk behoudt 

zich het recht om dit cookiebeleid aan te passen. Wij zullen onze verklaringen 

aanpassen wanneer onze website of de regels rondom cookies wijzigen.  

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/adblockers-faq
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.fonteinkerk.nl/privacy-policy

