
Cookie verklaring voor het 
Platform voor Freelance Musici 
Dit is de Cookie verklaring voor het Platform voor Freelance Musici, toegankelijk via https://
pvfm.nl


Wat zijn Cookies 
Zoals gebruikelijk bij de meeste websites gebruikt deze site cookies. Dit zijn kleine bestanden die 
op uw computer wordt geplaatsts om de functionaliteit van de site te verbeteren. Deze pagina 
beschrijft wat voor informatie verzameld wordt, hoe het wordt gebruikt en waarom.


Hoe we cookies gebruiken 
Wij gebruiken cookies voor verscheidene redenen zoals hieronder beschreven. Helaas is er er 
geen algemene methode om cookies uit te schakelen zonder de functionaliteit van deze site te 
beperken. Het is aan te raden cookies niet uit te schakelen als u niet zeker bent of u ze nodig 
hebt.


Cookies uitschakelen 
U kunt cookies in uw browser uitschakelen door naar de voorkeuren te gaan (bekijk uw browser 
support voor meer informatie). Wees ervan bewust dat het uitschakelen van cookies een effect 
kan hebben op de functionaliteit van deze en andere sites die u bezoekt. Het uitschakelen van 
cookies zal gebruikelijk bepaalde functionaliteit en features van deze site uitschakelen.


De cookies die wij gebruiken 
Account gerelateerde cookies 
Als u via het lidmaatschapformulier zich aanmeld voor het platform dan worden cookies gebruikt 
voor het inschrijvingsproces en algemene administratie. Ditzelfde geldt voor het contact formulier.

Email nieuwsbrief gerelateerde cookies 
Deze site biedt de mogelijkheid tot inschrijven voor een nieuwsbrief. Cookies zullen worden 
gebruikt om te onthouden of u zich al heeft geregistreerd of dat bepaalde notificaties worden 
getoond die alleen gelden voor registratie.

Formulier gerelateerde cookies 
Wanneer u uw data verstuurd vis het contact formulier of het lidmaatschap formulier zullen 
cookies worden gebruikt om uw gebruikers-data te onthouden.

Derde partĳ Cookies 
In speciale gevallen gebruiken wij ook cookies van vertrouwde derde partijen.

Deze site gebruikt Google Analytics. Dit is één van de meest gebruikte en vertrouwde analytische 
systemen op het web die ons inzicht geven hoe u de site gebruikt en hoe de gebruikerservaringen 
kunnen verbeteren. Deze cookies volgens zaken als de duur van uw bezoek op de website en 
specifieke pagina’s.

Voor meer informatie over Google Analytics, bezoek de officiële Google Analytics site.

Wij gebruiken ook social media knoppen en links die. Het mogelijk maken een connectie te leggen 
met uw social media. Hieronder vallen de volgende social media sites:

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram




De cookies van deze sites worden voor de hele site gebruikt en worden gebruikt om uw profiel op 
hun websites te verbeteren of data die zij bewaren aan te vullen, zoals beschreven op hun 
respectieve verklaringen.


Meer informatie 
Hopelijk heeft dit u enige duidelijkheid verschaft. Zoals eerder vernoemd, als u niet zeker bent 
kunt u het beste cookies ingeschakeld laten.

Als u echter toch meer informatie wenst dan kunt u contact met ons opnemen via de website.
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