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Cookieverklaring 

Wat is een cookie? 

Vonny Nuijten-SPRENG Coaching en Haptonomie maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is 
een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt 
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin 
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.” 

Gebruik van sessie cookies 

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt 
bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze 
bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

Analytische cookies 

Vonny Nuijten-SPRENG Coaching en Haptonomie gebruikt de volgende analytische cookies: 

Google analytics 

_ga 
bewaartermijn: 2 jaar 
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de 
website gebruikt. 

_gat_ 
bewaartermijn:10 minuten 
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 

_gid 
bewaartermijn: 24 uur. 
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de 
website gebruikt. 

 
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Met deze cookies krijgt 
Vonny Nuijten-SPRENG Coaching en Haptonomie inzage in het bezoek op de website. Denk aan 
bezoekersaantallen, populaire pagina’s etc. Op deze manier kan Vonny Nuijten-SPRENG Coaching en 
Haptonomie de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Vonny Nuijten- 
SPRENG Coaching en Haptonomie kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van 
de dienst wel. 

Vonny Nuijten – SPRENG Coaching en Haptonomie heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics 
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer 
informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze 
contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html
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Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het 
cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de 
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

Meer informatie over cookies? 

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: 

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet 

Consumentenbond cookieinformatie 

 

https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

