
COOKIEBELEID  

Cookies op accelerate.nl/hdconnect.nl 

Op deze pagina vind u meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies door HD 

Connect en Accelerate.nl worden gebruikt en hoe u invloed op cookies kunt uitoefenen. HD 

Connect zal haar cookiebeleid met enige regelmaat toetsen en waar nodig aanpassen. U 

leest altijd de meest recente versie op onze website. 

 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt 

gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.De 

cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt 

door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een 

webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken 

als één geheel te zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of 

instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen. 

 

Hoe werken cookies? 

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes 

en ook geen bestanden. Er wordt 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. 

 

Welke cookies gebruikt HD Connect? 

Analytische cookies 

Via onze website worden cookies geplaatst door de bedrijven Adobe en Google. Wij 

gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we onze 

website kunnen verbeteren. Een bekend voorbeeld hiervan 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. Informatie over uw bezoekgedrag kan 

ook gebruikt worden om eventuele advertenties op uw interesses af te stemmen. HD 

Connect gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina’s die u eerder op 

Accelerate.nl dan wel HDConnect.nl hebt bezocht. 

 

 

Overige cookies (o.a. social media cookies) 

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht 

hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met 

name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten, zoals 

teksten, documenten, afbeeldingen of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar 

die op, in of via onze website getoond worden. 

 



Hoe kan ik cookies verwijderen? 

Cookies verwijderen in Internet Explorer 

1. Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis 

op Verwijderen. 

2. U wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat 

en klik op Verwijderen. 

 

Cookies verwijderen in Firefox 

1. Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. 

2. Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. 

U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles. 

 

Cookies verwijderen in Chrome 

1. Klik op het 3-tal streepjes rechtsbovenin. Klik op Opties > tab Geavanceerde opties. Klik 

onder Privacyop Browsegegevens wissen 

Zorg in ieder geval dat Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. U kunt 

ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles. 

 

Cookies verwijderen op de Mac 

1. Klik links in de menubalk op Safari. 

2. Klik op Wis geschiedenis. 

3. Er verschijnt een nieuw venster. Verwijder de geschiedenis van een bepaalde periode. ... 

4. Klik op de gewenste periode, bijvoorbeeld hele geschiedenis. 

5. Klik tot slot op Wis geschiedenis. 

 

Tot slot 

Komt u op onze website cookies tegen die in deze categorie vallen (en we daarom hierboven 

niet genoemd hebben)? Laat het ons weten op info@accelerate.nl of neem rechtstreeks 

contact op met de betreffende derde partij en vraag welke cookies ze hebben geplaatst, wat 

de reden voor plaatsing is, wat de levensduur van de cookie(s) is en op welke manier uw 

privacy gewaarborgd is. 
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