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U bevindt zich op www.nedazur.org, de website van DE NEDERLANDSE CLUB, hierna te 
noemen ‘DNC’ of ‘wij’. 
 
DNC maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die 
door een website op uw browser (op uw computer, tablet of mobiele telefoon, hierna te 
noemen ‘apparaat’) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de 
website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de 
relevantie van het aanbod op deze website en te verhogen. De informatie die is opgeslagen 
in de cookies wordt gebruikt voor onze website. U kunt uw cookie-voorkeuren wijzigen door 
de optie ‘Alle cookies’ in de cookie-instellingen aan of uit te vinken. DNC maakt zo min 
mogelijk gebruik van cookies. Voor zover persoonsgegevens via de website worden 
verzameld, worden die verwerkt conform de bepalingen van onze Privacy Verklaring.  
 
 
Welke cookies gebruiken we en waarom  
Functionele cookies worden door DNC geplaatst via een websiteondersteuner. De gegevens 
blijven eigendom van DNC. Ze zijn alleen bedoeld om het gebruik van de website te 
vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van 
het aanbod voor u op deze website te verhogen. DNC heeft geen winstoogmerk en 
verzamelt derhalve geen gegevens voor commerciële doeleinden.  
Gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website bezoekt en die informatie 
wordt in logbestanden opgeslagen. Deze cookies hebben een geringe tot geen privacy-
impact op de bezoeker. 
Analytische cookies gebruiken wij alleen voor web-statistieken om de effectiviteit van 
evenementen en de aantrekkelijkheid daarvan te kunnen beoordelen.  
Wij gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt 
gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. De gegevens worden geanonimiseerd 
verzameld en worden niet voor een ander doel gebruikt. DNC meet het websitebezoek 
geanonimiseerd met Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om 
bezoekersstatistieken te verzamelen om de werking van de website te kunnen monitoren en 
verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om niet-persoonlijke identificeerbare 
informatie over bezoekers aan deze website in verzamelde staat (bijvoorbeeld 
browserversie, geografische regio en klikpad) te volgen om de ervaringen van eindgebruikers 
te verbeteren. Alleen het bestuur van DNC heeft toegang tot de verzamelde data in Google 
Analytics. Gegevensuitwisseling met andere Google-diensten is uitgeschakeld en IP-adressen 
worden geanonimiseerd. Een opslagtermijn tot uiterlijk 1 jaar is van toepassing. Wij maken 
eveneens geen gebruik van advertenties en ‘targeting’ cookies. 
 
Als u bent ingelogd op de afgeschermde ledenomgeving tonen we u gegevens die alleen 
toegankelijk zijn voor leden van DNC. Dit doen we op basis van gegevens die u zelf kunt 
beheren in uw profiel. U kunt zelf, door het beheer van uw profiel, bepalen welke gegevens 
we daarvoor gebruiken. 
 



 
 

Verwijzing naar derde partijen (onder andere sociale media) 
Onze website bevat buttons en soms links met verwijzingen naar websites of platforms van 
derde partijen zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Op het moment dat u een 
dergelijke link aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze partijen verantwoordelijk voor 
het cookiegebruik op hun website of platform. Hier hebben wij geen invloed op. De 
voorwaarden van deze derde partijen zijn daarop van toepassing. We verwijzen daarom voor 
meer (cookie-)informatie naar de desbetreffende websites of platforms.  
Als gebruikers alleen functionele cookies accepteren, worden pixels, deelknoppen of andere 
software niet ingeladen op de website. Deze zijn dan dus niet actief en er worden geen 
gegevens gedeeld. 
 
Afmelden of aanpassen cookie-instellingen  
Als u uw keuze wilt aanpassen, kan dat in de cookie-instellingen. 
Wenst u meer informatie over cookies en online privacy en de mogelijkheden om uw cookie- 
instellingen te beheren, verwijzen wij u door naar www.youronlinechoices.eu. Daarnaast 
kunt u uw browser op uw apparaat zo instellen dat bij een volgend bezoek aan onze 
websites geen cookies worden geplaatst. Voor instructies over de wijze waarop dit kan 
worden ingesteld, verwijzen wij u door naar uw internetbrowser. 
Als u zich helemaal afmeldt voor het gebruik van cookies, kunnen wij een goede werking van 
de website niet meer garanderen. 
 
Vragen?  
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over cookies, neem dan contact met ons op via 
contact@nedazur.org. 
 
Wijzigingen?  
Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De 
gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd. 
Het bestuur van DNC adviseert u daarom om de cookieverklaring regelmatig opnieuw door 
te lezen, daarmee blijft u op de hoogte van wijzigingen. 
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