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Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt
meegestuurd. Jouw browser slaat de cookie vervolgens op, bijvoorbeeld op jouw computer of mobiele
apparaat. Door het plaatsen van de cookie kan de website acties of voorkeuren in de loop van de tijd
"onthouden". Sommige cookies worden verwijderd nadat de browser is afgesloten (sessie cookies),
terwijl andere cookies op jouw computer of mobiele apparaat blijven opgeslagen voor de periode die
is ingesteld in de cookie (permanente cookies). Sommige cookies worden door deze website
geplaatst, terwijl andere cookies door derden worden geplaatst. Praktijk Mens in Bloei heeft geen
volledige controle over de cookies die deze derde partijen gebruiken, dus ik adviseer je om de
privacy- en cookieverklaringen van deze partijen goed door te lezen.
Door gebruik te maken van cookies kan deze website naar behoren functioneren, zodat Praktijk Mens
in Bloei jou een optimale gebruikerservaring kan aanbieden. Ook kan Praktijk Mens in Bloei met
analytische cookies bekijken hoe de website wordt gebruikt en wat er verbeterd kan worden.
Wanneer je de website bezoekt (www.praktijkmensinbloei.nl), wordt een cookie banner getoond, die
informatie geeft over de cookies die deze website gebruikt. Deze banner geeft je bovendien de
mogelijkheid om de cookies van de site te accepteren of om juist de cookies te beperken die er op
jouw computer of mobiele apparaat geplaatst kunnen worden.
Deze website kan links naar andere websites bevatten (bijvoorbeeld de link naar de Zorgkaart
Nederland). De privacy- en cookieverklaring van Praktijk Mens in Bloei geldt niet voor deze andere
websites en Praktijk Mens in Bloei is niet verantwoordelijk voor de manier waarop jouw persoonlijke
gegevens door deze websites worden verwerkt. Het is mogelijk dat er cookies worden geplaatst,
wanneer je op een link klikt die op de website is geplaatst.
Soorten cookies
Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies.
Deze website gebruikt functionele cookies die essentieel zijn voor de werking van de website.

Analytische cookies.

Google Analytics. Deze website maakt gebruik van 'Google Analytics'. Deze service wordt aangeboden
door het Amerikaanse bedrijf Google en de informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van Google
Analytics kan het verkeer op deze website worden gevolgd, met als doel om de website te verbeteren.
Google Analytics verzamelt first-party cookies, gegevens over het apparaat/browser, IP-adres en onsite/app-activiteiten voor het meten en rapporteren van statistieken over gebruikersinteracties op de
websites en/of apps die Google Analytics gebruiken. Deze cookies zijn _ga, _gat, _gid en wordt
maximaal 2 jaar bewaard. Daarnaast wordt de pixel collect geplaatst, welke gebruikt wordt om
gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker.
Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen (verloopt na een sessie). Als je
hier meer over wilt weten, kan je de privacyverklaring van Google Analytics lezen.
Cookies uitschakelen en verwijderen
De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kunt de browser instellen om cookies te weigeren.
Daarnaast kunnen cookies altijd verwijderd worden. Dit kan je doen, door op de volgende link te
klikken: www.praktijkmensinbloei.nl/cookie-beleid. Wanneer je cookies wilt beperken, weigeren of
verwijderen, kan je mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken. Hierdoor kan jouw
gebruikerservaring worden beperkt.
Wijzigingen
Deze verklaring kan in de toekomst gewijzigd worden. De laatste versie van deze cookieverklaring zal
op de website geplaatst worden.
Ik wil meer informatie
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over deze cookieverklaring, neem dan contact op via
info@praktijkmensinbloei.nl

