Je cookie-instellingen
Dankzij cookies wordt bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen op de website
onthouden en krijg je informatie die voor jou interessant is.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon
plaatsen en uitlezen als je onze websites of apps gebruikt. Sommige cookies zijn
noodzakelijk, bijvoorbeeld om bezoekers informatie over op de website mogelijk
te maken. Dankzij cookies kunnen wij je online gedrag op onze pagina’s en in
onze apps analyseren. Met behulp van deze analyses maken we onze website(s)
apps steeds beter. Er zijn cookies die de website persoonlijker maken. Ook emails van de Stichting IJsselmonde-Oost kunnen een bestandje achter laten dat
informatie verstuurt als je de e-mail opent, zowel op je computer, je tablet als
op je mobiel.

Cookie-instellingen
Je kiest zelf welke cookies je toelaat. Ben je bezoeker, pas dan je keuze aan in
de cookie selectie; je keuze geldt voor alle apparaten waarmee je inlogt. Als je
geen klant bent, kan je je instellingen altijd wijzigen door cookies te verwijderen
via de internetopties van je browser en ijsselmonde-oost.nl opnieuw te
bezoeken. Vervolgens word je gevraagd om je instellingen opnieuw te kiezen.

Uitleg van de verschillende soorten cookies
Functionele cookies
Zorgen ervoor dat onze website(s) en eventuele apps goed werken
Analyse cookies (anoniem)
Om het gebruik van onze websites te meten en problemen snel op te lossen
Analyse cookies (klantspecifiek)
Om je gebruik van onze websites te meten
Marketing cookies en vergelijkbare identifiers
Op basis van jouw online gedrag kunnen we je persoonlijke boodschappen laten
zien, zoals aanbiedingen
Social media cookies
Om de inhoud van onze websites via social media te delen

Cookies weigeren
Wil je helemaal geen cookies? Via je browser bij ‘internetopties’ zet je alle
cookies uit. Het is dan echter mogelijk dat niet alles goed werkt;
ijsselmonde-oost.nl wordt mogelijk niet normaal weergegeven of bepaalde
functionaliteiten zullen niet optimaal werken.

Meer informatie over cookies?
Voor meer informatie over cookies verwijs ik u naar;
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

