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Wat zijn cookies? 
Een cookie is een stukje tekst dat bij een bezoek aan een website op de 
harde schijf van de surfer wordt achtergelaten. Dit bestandje bevat 
informatie zodat de website bij een volgend bezoek de bezoeker direct 
herkent. 
 
Hoe werken cookies? 
In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf 
geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch 
gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker 
opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. 
Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar 
een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk 
op te slaan of bij een later bezoek terug te geven. Een cookie is altijd aan 
een specifiek domein of subdomein gebonden. Cookies worden dus 
alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. 
Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van Balans de cookies 
ontvangen die eerder via Balans werden verkregen. Ook via javascript 
kan alleen op Balans toegang worden verkregen tot de cookies die door 
Balans zijn geplaatst. 
 
First-party cookies 
Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden 
first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de 
cookies van Balans dus first-party cookies. 
 
Third-party cookies 
Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. 
Bekende voorbeelden  
 
zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met 
deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, 
worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je 
bij een bezoek aan Balans third-party cookies voor Facebook.com, 
LinkedIn.com en andere websites van derden krijgt. Door de werking van 
HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party 
niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te 
oefenen. 
 
Balans en cookies 
Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere 
bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om 
bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt 
gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies 
die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten 
functionele cookies. 

 

 

 

 

 

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat 
een bezoeker eerder is geweest. Met dergelijke informatie kunnen 
statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een 
bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met 
geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt 
gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren. De 
bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen 
nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de 
kwaliteit en de relevantie van Balans te verbeteren. 

Balans maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een 
webanalysedienst die jouw gebruik van de website analyseert door 
middel van het gebruik van cookies. Jouw IP-adres wordt door Google 
geanonimiseerd waardoor tracking op individueel niveau technisch 
onmogelijk is. Verder maakt de website gebruik van social plug-ins van 
LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ Deze plug-ins maken het door 
middel van het gebruik van cookies mogelijk om informatie van onze 
website te delen met personen uit jouw netwerk. 
 
Wat gebeurt er als ik de cookies uit zet? 
Wanneer de cookies uitgeschakeld worden, worden voorkeuren niet 
onthouden. Daardoor zal je instellingen, zoals wachtwoorden en 
inlognaam, steeds opnieuw moeten intypen. 
 
Hoe kan ik cookies weigeren? 
In jouw browser kun je instellen welke cookies moeten worden 
geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. 
Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser. Wel kun je, 
indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle 
functionaliteit van Balans gebruiken. 
Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op 
youronlinechoices.com worden ingesteld. 
 
Vragen en contact 
Mocht je naar aanleiding van dit verhaal vragen of klachten hebben, kun 
je uiteraard direct contact met ons opnemen. 
 
Door het sluiten van de melding over het gebruik van de cookies op de 
websites van Balans, wordt automatisch akkoord gegaan met dit 
cookiesbeleid en het gebruik van de genoemde cookies. 

  


