
 

 

Cookieverklaring Bnetwerk 

Deze website valt onder de verwerkingsverantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek 
(KB). De KB is gevestigd te (2595 BE) Den Haag op het adres Prins Willem-Alexanderhof 5. Ons 
KvK nummer is 27377634. 
 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die browsers op computers of andere apparaten plaatsen. 
Cookies bevatten meestal informatie over het bezoek aan websites. Deze informatie wordt bij elk 
volgend bezoek weer teruggestuurd, waardoor bezoeken aan elkaar gerelateerd kunnen worden.  
 
Functionele cookies 
Wij plaatsen functionele cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Deze 
plaatsen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘noodzakelijk voor de behartiging van een 
gerechtvaardigd belang’. 
 
Cookies voor analyse 
Om het gebruik van de website te meten gebruiken wij Google Analytics dat geladen wordt door 
Google Tag Manager. De Google Analytics-cookies zijn privacy-vriendelijk ingesteld volgens de 
Richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden daarmee onder meer bij hoe gebruikers 
onze websites gebruiken, welke pagina's zij bekijken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken 
en welke browser en schermresolutie zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het 
gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen wij bezoekersstatistieken 
opstellen. Bezoekersstatistieken worden door ons niet herleid naar personen. Het laatste octet van je 
IP-adres hebben we afgeschermd en het delen van gegevens naar Google is uitgezet. We hebben een 
verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en maken geen gebruik van andere Google-diensten 
in combinatie met de Google Analytics-cookies. Google, die deze dienst levert, gebruikt via de 
cookies verkregen informatie voor haar producten en diensten. Google kan deze informatie aan 
derden doorgeven wanneer ze hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie 
namens haar verwerken. De KB heeft hier geen invloed op. Zie ook het privacybeleid van Google. 
 
Cookies blokkeren of verwijderen 
Het is mogelijk om het plaatsen van cookies te blokkeren en/of reeds geplaatste cookies te 
verwijderen. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet 
geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. De wijze 
waarop je dit kunt doen is afhankelijk van de browser die je gebruikt. De manier waarop je cookies 
kunt uitschakelen verschilt per browser: 
• Microsoft Internet Explorer: Meer informatie Microsoft 
• Mozilla Firefox: Meer informatie Mozilla 
• Google Chrome: Meer informatie Google Chrome 
• Safari: Meer informatie Safari 

Indien je problemen hebt met het instellen, neem dan contact op met de aanbieder van jouw 
browser. 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor deze cookieverklaring te wijzigen. Wij zullen je op passende wijze 
informeren over wezenlijke wijzigingen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 mei 2020. 


