Meer informatie over browserinstellingen voor cookies:
Informatie over soorten cookies en waarom wij deze gebruiken, vind je in de privacyverklaring. Als je
ervoor kiest cookies te blokkeren, vind je hier informatie waarmee je je browser zo kunt instellen dat
er geen cookies worden gebruikt.
Wij wijzen je erop dat door het weigeren van cookies bepaalde functies van onze website mogelijk
niet goed meer werken.
Internet Explorer (versie 9.0):
1. Klik op het menu 'Extra' en vervolgens op 'Internetopties'.
2. Klik op het tabblad 'Privacy'. Hier kun je je cookievoorkeuren instellen op 'Hoog', 'Normaal' of
'Laag'.
• Om cookies te accepteren: stel je 'Laag' in.
• Om alle cookies te weigeren: stel je 'Alle cookies blokkeren' in.
• Om cookies van derden te weigeren: Klik op 'Geavanceerd' en kies bij 'Cookies van derden'
'Blokkeren'.
3. Met OK bevestig je de wijzigingen.

Mozilla Firefox (versie 14):
1. Klik op menu 'Extra' en kies 'Opties'
2. Ga naar het gedeelte 'Privacy'.
3. Stel de vervolgkeuzelijst naast 'Firefox zal:' in op 'Aangepaste instellingen gebruiken voor
geschiedenis'.
• Plaats een vinkje voor 'Cookies van websites accepteren' om cookies toe te staan, of verwijder het
vinkje om cookies te weigeren.
• Als je problemen met cookies hebt, zorg er dan voor dat 'Cookies van derden accepteren' is
ingesteld op 'Altijd'.
4. Stel in hoelang cookies worden opgeslagen:
Bewaren totdat:
• ze verlopen: Een cookie wordt gewist, zodra de uiterlijke geldigheidsdatum ervan is verstreken. De
website die de cookie maakt, kan deze datum zelf bepalen.
• ik Firefox afsluit: Cookies die op je computer zijn opgeslagen, worden gewist wanneer je Firefox
afsluit.
5. Sluit het tabblad 'Opties'. Alle door jou aangebrachte wijzigingen worden dan automatisch
opgeslagen.

Google Chrome (versie 20.0):
1. Klik rechtsboven op het symbool "Meer' en vervolgens op 'Instellingen".
2. Klik onderaan op 'Geavanceerde instellingen weergeven...'
3. Klik onder 'Privacy' op "Instellingen voor content..."
4. Wijzig in het gedeelte "Cookies" je instellingen:
• Om cookies van websites en derden te accepteren, selecteer je 'Toestaan dat lokaal gegevens
worden ingesteld (aanbevolen)'.
• Om alle cookies te blokkeren, selecteer je 'Sites niet toestaan gegevens in te stellen'. Als je deze
instelling selecteert, werken de meeste websites waarvoor aanmelding vereist is niet.
• Om alleen cookies van websites toe te staan en alle cookies van derden te blokkeren, schakel je de
optie "Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren" in. Met deze instelling kunnen websitegegevens
niet worden geschreven en niet worden gelezen, zelfs niet wanneer je een website hebt toegevoegd
aan je lijst met uitzonderingen en hebt ingesteld dat je voor deze website cookies accepteert.

Opera (versie 12.0):
1. Selecteer 'Instellingen' en vervolgens 'Geavanceerde instellingen'. Klik op het menu-onderdeel
'Cookies'.
2. Kies uit de volgende instellingen:
• Cookies accepteren: Alle cookies worden geaccepteerd.
• Alleen cookies van de bezochte site accepteren: Cookies van derden en van andere servers dan die
van de website die je op dat moment bezoekt, worden geweigerd en geblokkeerd.
• Nooit cookies accepteren: Alle cookies worden geweigerd en geblokkeerd.

