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Cookieverklaring 
 
Wat zijn cookies? 

Vandoria.com gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine 

(tijdelijke) tekstbestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw 

browser op de harde schrijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies 

beschadigen uw apparaten niet. 

 

Verschillende soorten cookies 

Cookies op Vandoria.com worden voornamelijk gebruikt voor stabiliteit, beveiliging, functionaliteit 

en prestaties. Vandoria.com gebruikt de volgende soorten cookies: 

 

Functionele cookies (noodzakelijke cookies) 

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies 

worden dan ook standaard geplaatst. 

 

Analytische cookies 

Vandoria.com  gebruikt analytische cookies van Google Analytics om bij te houden en rapportages te 

krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken; zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en 

onderwerpen. Door middel van deze cookies krijg ik inzicht in het gebruik van mijn website en kan ik 

deze optimaliseren, waardoor ik uw gebruikerservaring kan verbeteren.  

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 

of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb 

Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google 

diensten. 

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.  

Hiervoor heb ik de volgende maatregelen genomen: 

 een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; 

 het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd; 

 het delen van statistieken met Google uitgezet; 

 het delen van gegevens met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet; 

 geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

 

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. Google is “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 

beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijs ik u naar de 

Privacyverklaring van Google Analytics. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen. 

  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
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Cookies blokkeren en verwijderen 

U kunt ervoor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle 

cookies, dan zou mijn website minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste 

cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browser bij de instellingen. Hiermee 

blokkeert u ook meteen de cookies van andere websites die u bezoekt. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser 

verwijderen.  

 

Meer informatie over het verwijderen van cookies vindt u met behulp van de Help-functie van uw 

browser. Deze verschillen per browser.  

Voor meer uitleg zie deze pagina van de Consumentenbond. 

 

Google Analytics blokkeren 

Als u het script van Google Analytics helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor 

Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van 

alle websites die Google Analytics gebruiken. 

 

Wijzigingen cookieverklaring 

Deze cookieverklaring kan door Praktijk Vandoria worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd 

op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat 

u op de hoogte blijft van wijzigingen. 

 

Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018. 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

