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Functionele en analytische cookies
Op mijn site plaats ik zowel functionele als analytische cookies. Deze gebruik ik om mijn
website zo goed mogelijk te laten functioneren en de analytische cookies gebruik ik om jouw
gedrag op mijn website in kaart te brengen. De cookies die ik plaats gebruiken geen
persoonsgegevens.
Deze cookies worden geplaatst zodat jouw gebruiksgemak voor mijn website kan vergroten.
Verder zijn de statistieken van jouw gedrag geanonimiseerd.
Analytische cookies
Om na te gaan wat jij en anderen allemaal op mijn website bekijken gebruik ik Google
Analytics. Google plaatst een cookie op jouw computer, en hierdoor kan ik bepalen welke
onderdelen van mijn website het meest interessant zijn voor mijn bezoekers en hoeveel
bezoekers gebruik maken van mijn website.
Van de informatie die ik op mijn website verzamel worden statistieken gemaakt, ik gebruik
deze onder andere voor de volgende doeleinden;
•
•
•
•

het bijhouden van het aantal bezoekers;
het bijhouden van de tijd die je op mijn website doorbrengt;
het bepalen van de volgorde waarin de pagina’s bezocht worden;
het optimaliseren van mijn website.

Verder gebruik ik de cookies ook voor;
•
•
•
•
•
•

het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina,
bijvoorbeeld voor het invullen van gegevens bij een online bestelling;
het opsporen van misbruik van mijn website en diensten, door bijvoorbeeld een
aantal mislukte inlogpogingen, deze worden geregistreerd;
het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan;
het opslaan van instellingen voor een optimale weergave;
het uitlezen van je browserinstellingen om mijn website optimaal op jouw
beeldscherm te kunnen weergeven;
het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site goed bereikbaar blijft.

Browserinstellingen
Als je niet wilt dat mijn website op jouw computer cookies plaatst, dan kun je je
browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden
geplaatst. Ook kun je cookies die al geplaatst zijn, verwijderen. Let er wel op dat je dit per
browser en per computer die je gebruikt moet doen. Wees je er wel van bewust dat wanneer
je geen cookies wilt, ik niet kan garanderen dat mijn website perfect werkt. Hoe je je
instellingen kunt aanpassen of cookies kunt verwijderen verschilt per browser.
Heb je vragen over de cookieverklaring? Neem dan vrijblijvend contact op via
hello@brigittevanderwielen.nl

