
Cookieverklaring HMV Actis 

HMV Actis maakt slechts gebruik van cookies om website statistieken bij te houden en de site zelf 
draaiend te houden. Deze cookiestatement is gemaakt om te tonen waarvoor deze cookies dienen. 
Cookies zijn de enige onderdelen van onze site die opgeslagen worden op de computer.  

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het 
moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de 
andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een 
cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt of om anonieme gebruikersstatistieken te 
verzamelen.  

Waarom zou ik de cookies accepteren? 

Door het accepteren van de cookies, wordt het gebruiksgemak verbeterd en is het navigeren op de 
website vlotter. De toegevoegde functionaliteiten bij het accepteren van onze cookies zijn dan ook: 

- Het laden van de pagina’s zal vlotter zijn. 
- Je blijft ingelogd op de website, voor wanneer je ons weer bezoekt. 
- De pagina’s zullen goed geladen worden.  

Cookies van externe partijen 

HMV Actis maakt gebruikt van cookies van externe partijen, welke cookies dit zijn en wat die cookies 
inhouden is te lezen in de privacyverklaring en cookiebeleid van de betreffende cookies. 

Welke soort cookies zijn in gebruik bij de website van HMV Actis? 

Voor cookies zijn er verschillende soorten, HMV Actis maakt slechts gebruik van twee soorten cookies:  

- Analytische cookies 
- Functionele cookies 

Analytische cookies 

Analytische cookies worden gebruik om anonieme gebruikersstatistieken te verzamelen en ervoor te 
zorgen dat de site soepel verloopt. Dankzij deze cookies kunnen wij onze website verbeteren en zo 
soepeler te laten verlopen. De analytische cookies die op de site van HMV Actis staan zijn: 

- New Relic 
- Google Analytics 

Functionele cookies 

Deze cookies zorgen ervoor dat de website soepel blijft draaien en dat je bijvoorbeeld ingelogd blijft op 
de site, de cookies die hieronder vallen zijn: 

- HMV Actis 
- Congressus 

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=nl+
https://www.congressus.nl/privacyverklaring/


Onvoorziene cookies 

HMV Actis bevat geen advertenties van derde partijen, daardoor zijn er geen extra cookies. Mocht u nog 
extra cookies aantreffen, neem dan contact op met ons zodat wij kunnen achterhalen waar deze cookies 
voor zijn. 

Uw cookie-instellingen en opgeslagen cookies beheren  

Als u uw opgeslagen cookies wilt verwijderen of uw cookie-instellingen wilt aanpassen, dan kunt u 
hieronder bij uw huidige browser zien hoe u uw cookies en cookie-instellingen kunt beheren:  

- Chrome 
- Safari (Smartphone) 
- Safari (PC) 
- Firefox  
- Internet Explorer 
- Microsoft Edge 
- Opera 

Voor vragen over onze cookies en cookieverklaring 

Neem dan contact op via één van de volgende kanalen: 

- E-mail: secretaris@hmvactis.nl 
- Telefoon: +31 50 595 25 25 
- Adres: kantoor T2.15, Zernikeplein 7, 9747AS Groningen 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
mailto:secretaris@hmvactis.nl

