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De website van KomKids maakt gebruik van cookies. Door cookies te plaatsen kunnen wij deze website 
goed laten functioneren en het gedrag van onze geanonimiseerde websitebezoekers analyseren.  
 

Wat doen cookies? 
Cookies hebben verschillende functies. In de eerste plaats helpen ze je bij het surfen, door wachtwoorden, 
inlognamen en voorkeuren – zoals uw taalinstelling – te onthouden. Daarnaast worden ze gebruikt voor 
Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers er op de websites komen en om het gedrag van onze 
geanonimiseerde websitebezoekers te analyseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien welke pagina’s van de 
website populair is. Met die informatie probeert KomKids de website te verbeteren en zo 
gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. KomKids gebruikt cookies niet om persoonlijke informatie over onze 
bezoekers te verzamelen. KomKids heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, waardoor 
Google enkel als verwerker van de gegevens optreedt. 
 
Voor sommige functionaliteiten op de website van KomKids worden functionaliteiten van externe partijen 
gebruikt. Pagina’s met video’s linken bijvoorbeeld naar YouTube en pagina’s met locatiekaarten linken naar 
Google Maps. Deze content van externe partijen kan cookies bevatten, waardoor onder meer advertenties 
die aansluiten bij je interesses, aan je getoond kunnen worden. Om na te gaan hoe externe partijen met 
cookies omgaan, kun je het cookiebeleid van deze partijen raadplegen. 
 

Verwijderen cookies 
Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat 
heel eenvoudig. Klik op één van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van jouw browser te 
gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal 
moeten instellen of opnieuw moet inloggen. 
 
• Google Chrome    • Firefox    • Edge    • Safari    • Opera 
 
Ook mobiele apparaten slaan cookies op. Verwijderen is eenvoudig: 
• iOS Safari (Apple’s iPhone en iPad)    • Android Chrome  
 
Als je helemaal niet wilt dat komkids.nl of andere websites op jouw computer of smartphone cookies 
plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen waardoor je een waarschuwing krijgt voordat er 
cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je alle cookies of alleen de 
cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je 
de instellingen apart voor elke browser en apparaat moet aanpassen. 
 
Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website 
helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat je bepaalde 
onderdelen niet meer kunt zien. 
 

Heb je vragen of opmerkingen? 
Bij vragen of opmerkingen over het gebruik van jouw gegevens, kun je ons daarover mailen 
(info@komkids.nl) of bellen (010-4493200). 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies-informatie-websites-op-uw-computer-opslaan
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/#sitenav
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Android&hl=nl

