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COOKIEVERKLARING

WAT ZIJN COOKIES?
Een cookie is een klein (tekst) bestandje dat door je
browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je
onze website bezoekt. Bezoek je op een later moment
deze site nog eens? Dan wordt jouw informatie herkend
en zien wij dat je deze site weer opnieuw bezoekt.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?
Wij plaatsen deze specifieke cookies om het gebruiksgemak voor deze website te vergroten. Hierdoor kan de
structuur, de navigatie en de inhoud van deze website
zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt worden
zodat je deze website altijd en overal kunt bezoeken.
Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt
om advertenties te tonen die aansluiten op jouw
interesses.

ANALYTISCHE COOKIES
Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te
testen maken we gebruik van Google Analytics. Om te
bepalen welke onderdelen van deze website het meest
interessant zijn voor onze bezoekers, wordt continue
gemeten hoeveel bezoekers op deze website komen
en welke onderdelen het meest bekeken worden.

FUNCTIONELE COOKIES
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te
laten werken. Zonder deze cookies kan je en kunnen
sommige voorkeuren niet worden bewaard.

TRACKING COOKIES
Wij vragen je toestemming om tracking cookies te
plaatsen. Op basis van de pagina’s die jij hebt bezocht,
kunnen wij je advertenties laten zien waarvan we
denken dat deze interessant voor jou zijn.
SOCIAL MEDIA
Op onze website staan knoppen van Facebook en
Instagram. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld
pagina’s worden gedeeld op social media. Social media
verzamelen via de code van deze knoppen informatie,
al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen
invloed op. Met deze cookies maken social media het
mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees
regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook
en Instagram om te zien wat er gebeurt met jouw
gegevens die via de cookies zijn verzameld.
VRAGEN?
Mocht je nog vragen hebben over de cookies van
deze website, jou persoonsgegevens in willen zien,
corrigeren of laten verwijderen? Stuur dan een e-mail
naar administratie@fitzonedelutte.nl

