
 

 
 

Cookieverklaring 
  
  

 
Gebruik cookies   
Deze website www.bloeihulpverlening.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een 
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en 
door uw browser op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen 
informatie kan bij een volgend bezoek weer opgehaald worden. Door toestemming te verlenen gaat 
u akkoord met de plaatsing van deze cookies.  
  
Functionele cookies  
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te kunnen laten functioneren. Zo worden op 
deze website bijvoorbeeld cookies gebruikt om te onthouden of u toestemming heeft gegeven voor 
het plaatsen van cookies.   
  
Analytische cookies  
Analytische cookies zijn cookies waarmee de werking van de website wordt geoptimaliseerd. Zo kan 
met deze cookies bijvoorbeeld worden bijgehouden hoe vaak en hoe lang de website als geheel of 
specifieke pagina's op de website bezocht worden.  
 
Google Analytics  
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
Analytics-dienst. Ik gebruik deze dienst om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt 
gebruikt. Zo krijg ik bijvoorbeeld geanonimiseerde informatie over bezoekersaantallen, aantal per 
bezoek bekeken pagina's, surfgedrag binnen de website en de manier waarop bezoekers op de 
website terecht komen (rechtstreeks of via links van andere websites). Voor dit doeleinde worden 
gegevens van het websitebezoek met Google gedeeld. De informatie wordt daartoe overgebracht 
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ik heb hiertoe een 
bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Teneinde de privacy van bezoekers te maximaliseren, 
is de werking van Google Analytics zodanig ingesteld dat er geen volledige IPadressen worden  
meegezonden ('anonimisering') en het Google niet wordt toegestaan de verzamelde gegevens voor 
eigen doeleinden te gebruiken. Ik maak ook geen gebruik van andere Google-diensten (zoals 
advertentiedoeleinden) in combinatie met de Google Analytics cookies.  Desondanks bestaat er de 
mogelijkheid dat Google de door haar verkregen informatie aan derden moet verschaffen indien 
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google 
verwerken. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het 
Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is 
van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.  
 
In- en uitschakelen van cookies en het verwijdering daarvan  
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het 
plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Indien u cookies weigert en / of verwijdert kunt u niet altijd 
van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. 


