
PRIVACY VERKLARING 

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van volierevereniging.nl en dragen er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in 
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Klikgedrag en bezoekgegevens 

Op volierevereniging.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader 
kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het 
tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, 
worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en 
klikgedrag op volierevereniging.nl 

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden 
niet aan derden verstrekt. 

Social Media 
 
Op deze site zijn of worden knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of 
delen op sociale netwerken als Facebook.  Deze knoppen worden gerealiseerd door 
code die wordt aangeleverd door deze websites. Deze code plaatst onder meer een 
cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, om te zien wat zij met uw 
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

 

Gebruik van cookies 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een 
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van volierevereniging.nl 
wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt 
opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van 
pagina’s van volierevereniging.nl combineren en het gedrag van gebruikers 
analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren. 

http://www.facebook.com/policy.php


Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites 
gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en 
gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, 
zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen websitehouders 
dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden 
bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. 
Zo kunnen sites en adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor 
ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen 
noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk 
aangepast aan uw eigen interesses. 

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment 
verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om 
direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Bedenk wel dat u na het 
verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten 
instellen of opnieuw moet inloggen. 

 Firefox 
 Google Chrome 
 Internet Explorer 
 Opera 
 Safari 
 

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing 
acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of 
telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon 
herleidbaar profiel opgebouwd. 
  

Aanpassen privacy statement 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen 
zullen op deze website worden gepubliceerd. 

 

Het bestuur van “De Drachtster Vogelvrienden” 

Drachten, 10-03-2022. 

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
http://support.microsoft.com/kb/278835/nl
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/cookies/
http://support.apple.com/kb/PH5042
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