
Cookie Statement Historisch Museum Den Briel 

Deze website wordt beheerd door Historisch Museum Den Briel, een afdeling van de 

gemeente Brielle (hierna te noemen Historisch Museum Den Briel of "wij" of “we”). 

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw 

computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u die website bezoekt. Op deze 

manier onthoudt de website de pagina's die u hebt bezocht en voorkeuren (zoals taal en 

lettergrootte), dus u hoeft deze niet elke keer opnieuw in te voeren wanneer u de 

website bezoekt. 

Cookies kunnen zowel 'permanente' (persistente) als 'tijdelijke' (sessie) cookies zijn. Een 

permanente cookie bestaat uit een tekstbestand dat door een webserver wordt 

verzonden naar een webbrowser die door de browser wordt opgeslagen en van kracht 

blijft tot de ingestelde vervaldatum van de cookie (tenzij ze vóór die datum zijn 

verwijderd door). Een tijdelijke cookie aan de andere kant verdwijnt aan het einde van 

de gebruikerssessie wanneer de browser is gesloten. 

Dit cookie statement legt uit welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden en 

welke opties u hebt om de cookies te beheren. 

 

1. De cookies die we gebruiken en de doeleinden 

De cookies die door Historisch Museum worden gebruikt, kunnen worden onderverdeeld 

in twee soorten:  

functionele cookies - dit zijn de cookies die onmisbaar zijn voor het goed functioneren 

van onze website.  

Andere soorten cookies - Daarnaast gebruikt Historisch Museum Den Briel cookies om te 

zien of dit uw eerste bezoek aan de website buiten de startpagina is (om het logo weer te 

geven en te laten vervagen). Historisch Museum Den Briel gebruikt ook cookies om 

webstatistieken bij te houden door Google Analytics te gebruiken. We gebruiken ook 

sociale media-functionaliteit, zodat pagina's gemakkelijk kunnen worden gedeeld. 

 

2. Beheer van uw cookies 

Als u geen cookies op uw computer of mobiele apparaat wilt laten plaatsen, kunt u de 

instellingen van uw browser aanpassen om een waarschuwing te ontvangen voordat 

bepaalde cookies worden opgeslagen. U kunt ook de instellingen aanpassen om uw 

browser bepaalde cookies te laten weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde delen 

van de website niet (optimaal) werken als u cookies blokkeert. 

Hoe u cookies kunt uitschakelen, is afhankelijk van uw browser en apparaat. Schakel 

indien nodig de helpfunctie van de browser in of klik op een van de onderstaande links 

om direct naar de handleiding van uw browser te gaan: 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Safari 

 Opera 

Als u meer wilt weten over cookies, zoals controleren welke cookies zijn ingesteld en hoe 

u deze kunt beheren of verwijderen, gaat u 

naar aboutcookies.org of allaboutcookies.org . 

U kunt te allen tijde cookies controleren en / of verwijderen. Lees meer over cookies 

op aboutcookies.org . U kunt alle cookies van uw computer verwijderen en u kunt uw 

browser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd. Dit betekent echter wel dat u uw 

voorkeuren opnieuw moet instellen telkens wanneer u de website bezoekt en dat 

sommige delen van de website niet (correct) werken. 

 

3. Contactgegevens 

Als u vragen heeft over de cookies die wij gebruiken, neem dan contact met ons op via 

info@historischmuseumdenbriel.nl . 

Dit Cookie statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Dit cookie statement is voor 

het laatst gewijzigd op 23 september 2018. 
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