Disclaimer
Deze website maakt gebruik van cookies. Wij kunnen hierdoor de website beter aan laten
sluiten op jouw behoeftes. Door onze website te bezoeken ga je akkoord met het plaatsen
van cookies. Wil je weten wat voor soort cookies worden geplaatst? Lees hiervoor onze
cookieverklaring.

Cookie verklaring
Het NHV plaatst op haar platformen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
door een internetpagina op een PC, laptop, tablet of mobiele telefoon geplaatst
worden. Ze worden gebruikt om de platformen beter te laten functioneren en het web
bezoek te monitoren zodat we na kunnen gaan hoeveel mensen deze website in een
bepaalde tijd bezoeken.
Wij gebruiken deze alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een medium of
persoon. Via de browser instellingen kan je op de pc de cookies die al geplaatst zijn
verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies blokkeren. De wijze waarop verschilt per
browser. Raadpleeg indien noodzakelijk de help functie van de browser. In deze cookie
verklaring lichten wij toe welke cookies, met welk doel, er worden geplaatst.

Noodzakelijke cookies
Het NHV (waaronder Handbal.nl, Handbalmasterz.nl en handbalhelden.nl) gebruikt o.a.
cookies om de website goed te laten functioneren. Deze functionele cookies worden alleen
voor dit doel gebruikt. Je kunt deze cookies blokkeren via de browser maar het kan zijn dat
de websites minder goed functioneren.

Overige cookies
Naast de cookies die noodzakelijk zijn om de websites goed te laten functioneren worden
nog een aantal andere cookies gebruikt:

Google Analytics
Via de websites en platformen wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel
van de “Google Analytics” dienst. Het NHV gebruikt deze dienst om te analyseren hoe de
bezoekers de platformen gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens
Google verwerken. Het NHV heeft hier geen invloed op.

Google Maps
Het NHV kan ook gebruik maken van Google Maps (B.v. de locatie gegevens van de
sporthallen). Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet zoals b.v.
om het zoom niveau van de kaart te onthouden.
De informatie van Google Analytics en van Google Maps wordt door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de “Safe Harbor principles”
en is aangesloten bij het Safe Harbor Programma van het Amerikaanse ministerie van
Handel.

Sociale Media

Op onze platformen zijn de knoppen opgenomen van Facebook, Twitter, Instagram en
Youtube om de webpagina’s ook te kunnen delen op de sociale netwerken. Het gebruik
hiervan resulteert in het plaatsen van cookies.
De cookies zijn afkomstig van de platformen zelf en het NHV heeft geen invloed op de
inhoud van de cookies. De informatie van deze bedrijven die zij verzamelen, wordt door hen
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ook deze bedrijven stellen zich te houden
aan de “Safe Harbor principles” en zijn aangesloten bij het Safe Harbor Programma van het
Amerikaanse ministerie van Handel.

Advertentie Cookies
Op de door het NHV beheerde handbal sites zoals: www.handbal.nl,
www.handbalmasterz.nl, www.handbal.nl/beach, https://www.handbal.nl/oneteamonedream/
, alsmede de landingspagina’s die onder bovenstaande websites vallen, worden advertenties
getoond waar wij geen invloed op hebben. Voor meer informatie over hun privacy policies
verwijzen we je naar de website van de adverteerders.
Wil je geen advertentie cookies ontvangen dan kan je dat aangeven door de “Do not track”
Add-On in je browser te installeren. Ook kan je de cookies van derden partijen weigeren door
dit in de instellingen van je internet browser in te stellen. Zonder advertentie cookies krijg je
toch advertenties te zien maar deze zijn niet op je interesses afgestemd.

You Tube (video cookies)
Op sommige pagina’s van de platforms kunnen YouTube en videofragmenten geplaatst
worden. Als je de video afspeelt worden er door Youtube cookies geplaatst. Voor meer
informatie over hun privacy beleid kan dit je vinden op hun website https://www.youtube.com/

Cookie beheer
Je kunt zelf altijd de ontvangen cookies verwijderen via je browserinstellingen. Je kunt daar
ook aangeven onder welke voorwaarden cookies geplaatst mogen worden. Voor meer
informatie over het instellen van je cookies, verwijzen we je naar de helpfunctie van je
browser, omdat dit per browser kan verschillen.
Zonder cookies kan het zijn dat sommige functies van het platform, verminderd of niet goed
meer werken.

