
Cookiebeleid 
 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser 

worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u 

gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web. 

Hoe gebruiken wij cookies? 

De website van Natlab door Plaza Futura maakt gebruik van cookies om het internetverkeer 

te optimaliseren en om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Cookies 

stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze 

te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.  

De website van Natlab door Plaza Futura maakt gebruik van functionele, analytische en 

social media cookies.  

Functionele cookies 

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Denk hierbij aan cookies voor de 

zoekfunctie op de website of cookies die ervoor zorgen dat u onze website optimaal op uw 

beeldscherm kunt bekijken.  

Analytische cookies 

Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe je gebruik maakt van onze website. De 

website van Natlab maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee doen we onderzoek naar 

hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Google kan 

deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of 

voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen 

invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen met andere 

derde partijen. 

Social media cookies  

De social media cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u YouTube of Vimeo video’s kunt 

afspelen. 

Hoe zet u de cookies uit? 

U kunt bij uw browser onder ‘Instellingen’ opgeven dat cookies geweigerd moeten worden of 

dat u een melding ontvangt wanneer cookies worden verzonden. Let op: cookies worden 

voor elke computer of browser waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers of 

browsers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen. 


