De Laarhoeve maakt op www.delaarhoeve.nl gebruikt van cookies om gegevens op
te slaan in je browser. Hieronder leggen we uit welke.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer worden geplaatst om
gegevens te onthouden. Er zijn twee soorten cookies: functionele cookies en nietfunctionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die “nodig” zijn om de website
goed te laten werken en om het gebruik en beheer van een website mogelijk te
maken. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
Er zijn ook cookies die wel nuttig zijn, maar niet per sé nodig zijn voor de website
zelf. Dat worden niet-functionele cookies genoemd. Omdat die wel meerwaarde
kunnen bieden, kun je hier zelf kiezen of je wel of geen gebruik wil maken van nietfunctionele cookies.
De Laarhoeve plaatst naast enkele functionele ook de volgende (nietfunctionele) cookies:
Naam Verloopt
Werking
Twee jaar na het De Google Analytics-cookie helpt ons om het aantal unieke
__utma aanmaken of
bezoekers (gedefinieerd als een specifieke browser op een
resetten.
specifieke computer) van de site vast te stellen.
De Google Analytics-cookie helpt ons om te bepalen hoe
30 minuten na vaak een unieke bezoeker (gedefinieerd als een specifieke
__utmb het aanmaken of browser op een specifieke computer) de site bezoekt. Hij
resetten.
wordt gebruikt in combinatie met de __utmc- cookie (zie
hieronder).
De Google Analytics-cookie helpt ons om te bepalen hoe
30 minuten na vaak een unieke bezoeker (gedefinieerd als een specifieke
__utmc het aanmaken of browser op een specifieke computer) de site bezoekt. Hij
resetten.
wordt gebruikt in combinatie met de __utmb- cookie (zie
hierboven).
Deze Google Analytics-cookie helpt om te bepalen op
Zes maanden na welke pagina een browser zich bevond vlak voordat er een
__utmz het aanmaken of pagina op onze site werd bezocht. Zo kunnen we meten
resetten.
hoe effectief links zijn bij het vinden van de informatie die
gebruikers zoeken
Cookies van derden
Sommige cookies worden geplaatst door een derde partijen om bepaalde zaken
onder je aandacht te brengen of om je rechtstreeks toegang te geven tot social
media. Voor de cookies die deze externe partijen plaatsen, de informatie die ze
daarmee verzamelen en het doel waarvoor die informatie wordt gebruikt, verwijzen
wij naar de privacy verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Deze
verklaringen kunnen regelmatig wijzigen en delaarhoeve.nl heeft daar geen enkele

zeggenschap over. Video’s op delaarhoeve.nl worden op de site getoond via
Youtube. Hierbij wordt door Youtube een cookie geplaatst. Cookies van derden kun
je niet uitzetten via delaarhoeve.nl; dit dien je zelf in je browser te doen. Hoe dit moet
kun je lezen op http://cookies.insites.com/disable-cookies/

