Cookie Policy

Over Cookies
Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat kleine delen tekst bevat die een webserver naar uw
internetbrowser stuurt van zodra u een website bezoekt.
Cookies vereenvoudigen het gebruik van websites; ze vergemakkelijken en versnellen namelijk de interactie tussen
internetgebruikers en websites. Cookies hebben geen toegang tot uw computer noch kunnen ze persoonlijke informatie of
andere gegevens op uw harde schrijf lezen. Zij kunnen geen virussen meedragen en installeren geen schadelijke elementen
op uw computer.
Nergens op deze website zijn cookies in staat om persoonlijke en identificeerbare informatie te verzamelen.

Hoe gebruikt Hudson Cookies?
Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste cookies die wij gebruiken en waarvoor ze gebruikt worden.

Categorie

Gebruik

Toepassingscookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om bepaalde functies te activeren en te navigeren op de site.

Voorkeurcookies

Voorkeurcookies houden informatie bij over je gemaakte keuzes of gebruikersinstellingen. De
opgeslagen gegevens zijn anoniem.

Performantiecookies Wij gebruiken Google Analytics om de werking en de gebruiksvriendelijkheid van de site en diensten
die we aanbieden te verbeteren. Net als bij de andere cookies zijn de opgeslagen gegevens
anoniem. Raadpleeg Google Analytics Privacy beleid voor meer informatie.

Cookies beheren
Hudson past de regel van ‘impliciete goedkeuring’ toe, wat betekent dat, door het gebruik van onze site, we ervan uitgaan
dat u tevreden bent met ons cookie beleid. Indien u niet tevreden bent, dan kan u ofwel deze site niet bezoeken, de cookies
verwijderen nadat u de site bezocht heeft, ofwel de site bezoeken nadat u de setting van uw internet browser op anonieme
gebruik ingesteld heeft. De meeste web browsers laten toe om cookies uit te schakelen.
Gelieve er rekening mee te houden dat, als u beslist om cookies te weigeren, bepaalde delen van deze website niet
beschikbaar zullen zijn of niet naar behoren zullen functioneren.
Voor meer toelichting over hoe u uw browser settings kan aanpassen alsook meer gedetailleerde informative over cookies
verwijzen we u naar www.aboutcookies.org waar u alles kan lezen over het beheren, aanpassen en verwijderen van cookies.
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