
In dit cookiebeleid wordt beschreven wat cookies zijn en waarom Aravevi gebruikmaakt van cookies.

Wat zijn cookies? 
Een cookie is een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze 
website bezoekt. Deze informatie kan bij het volgende bezoek aan de website naar ons worden 
teruggestuurd, zo herkennen we jou.

Waarom gebruiken wij cookies? 
Door het gebruiken van cookies herkennen we jou bij een terugkerend bezoek aan onze website. 
Hierdoor kunnen we de inhoud van de website beter aan laten sluiten op jouw voorkeuren. De 
cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze 
website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt om advertenties 
te tonen die aansluiten op jouw interesses.

Soorten cookies: 
• Technisch noodzakelijke cookies of functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de 

website te laten werken. Zonder deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld niet vaststellen welke 
additionele cookies er wel of niet worden geaccepteerd door jou.

• Analytische cookies: analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van onze 
website te bekijken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers wij op de website krijgen 
en welke pagina’s zij bezoeken. Deze informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

• Tracking cookies: tracking cookies worden gebruikt om de bezoeker van de site bij het gebruik 
van de site te volgen, maar indien aan de orde ook bij het verlaten van de site.

• Cookies voor social media: via knoppen op de pagina’s van de site kunnen deze pagina’s en blog 
items worden gedeeld op social media. De betreffende social media verzamelen via de code 
van deze knoppen informatie, al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed 
op. Met het drukken op de knop worden cookies geladen en maken social media het mogelijk 
voor adverteerders om jou te vinden. Wij maken gebruik van Facebook en Instagram om extra 
cookies te plaatsen.

• Cookies van betaalapplicaties: via de knoppen op de site om betalingen te verrichten kom je 
terecht in een portal van de betreffende betaalondersteuner. Deze betaalondersteuner kan via de 
code van deze knoppen informatie verzamelen. Aravevi heeft daar geen invloed op. Door het 
drukken op de knop worden cookies geladen. 
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