Cookiebeleid
Wendy Heynen maakt gebruik van analytische en tracking cookies om
bezoekersstatistieken bij te houden en zo de website te kunnen blijven verbeteren en
optimaliseren om het gebruikersgemak zo hoog mogelijk te houden. Cookies zijn kleine
tekstbestandjes die door middel van uw browser op uw computer, tablet of telefoon
worden opgeslagen.

Analytische cookies:
Via de website worden er cookies geplaatst van Google Analytics en Statcounter voor
het bijhouden en analyseren van het bezoekersgedrag op de website. Door middel van
deze gegevens kunnen wij de website blijven verbeteren en optimaliseren om het
gebruikersgemak zo hoog mogelijk te houden. De verkregen informatie zal zo veel
mogelijk worden geanonimiseerd. Tevens is er een verwerkersovereenkomst afgesloten
tussen Wendy Heynen, Google Analytics en Statcounter.

Tracking cookies:
Gedurende het bezoek aan de website kan er een cookie worden geplaatst door Google
(Google Maps) die de voorkeuren zoals taal en regio onthoudt. Deze cookie zal gebruikt
worden om sites op Google zoveel mogelijk te kunnen personaliseren om het
gebruikersgemak zo hoog mogelijk te houden. Tevens wordt er een cookie geplaatst van
Cloudflare die controleert of de gebruiker op een veilig netwerk zit om zo de veiligheid te
kunnen waarborgen.

Cookies verwijderen en weigeren:
Het is mogelijk om via uw browserinstellingen reeds geplaatste cookies te verwijderen en
het plaatsen van nieuwe cookies te weigeren. Het verwijderen of weigeren van cookies
brengt geen schadelijke gevolgen met zich mee. De manier van verwijderen of weigeren
van cookies verschilt per browser en zal ook alleen maar gelden op het desbetreffende
apparaat. Indien u gebruik maakt van meerdere apparaten zal dit per apparaat opnieuw
gedaan moeten worden.

Verwijderen en weigeren in Google Chrome:
Via deze link is te lezen hoe cookies verwijderd en geweigerd kunnen worden in Google
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl.

Verwijderen en weigeren in Firefox:
Via deze link is te lezen hoe cookies verwijderd kunnen worden in Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websitesopgeslagen.
Via deze link is te lezen hoe cookies geblokkeerd kunnen worden in Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/websites-blokkeren-opslaan-websitevoorkeuren.

Wijzigingen
Wendy Heynen behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit cookiebeleid aan te
brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van
inwerkingtreding.

Dit cookiebeleid is het laatst gewijzigd op 22 mei 2018

