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COOKIE VERKLARING MORENA PERSONAL TRAINING BOUTIQUE 

 

Cookie melding bar homepage  

Wil je de beste website ervaring en info die op jou is afgestemd? Klik dan voor akkoord op 

OK. Je kunt jouw akkoord altijd wijzigen of intrekken. Lees alles in onze cookie verklaring. 

Cookiepagina  

Wij gebruiken cookies op onze website www.morenapersonaltraining.nl. Dit doen we om 

onze dienstverlening te verbeteren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes, om de 

website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en voor het doeleinde zoals omschreven 

in ons privacy statement.  

Wat zijn Cookies?  

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer 

bij het bezoeken van een website. Wij maken op deze website gebruik van cookies.  

Weten Cookies wie ik ben?  

Nee. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijk gegevens weet een cookie niet. Op 

basis van jouw surfgedrag onthouden ze alleen je voorkeuren en je interesse(s).  

Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor 

het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.  

 

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden 

geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Hieronder 

vind je de cookies die geplaatst worden op onze website en de bijbehorende functionaliteit:  

 

Noodzakelijke cookies: 

Een noodzakelijke cookie zorgt ervoor dat de website goed functioneert. We hebben geen 

toestemming nodig om deze cookie te plaatsen.  

Functionele cookies:  

Functionele cookies zorgen ervoor dat wij jouw voorkeuren toepassen op onze website. Een 

voorbeeld van een functionele cookie is het opslaan van de producten die de bezoeker in het 

winkelmandje plaatst, de taal of het onthouden van een login. Volgens de wet hebben we 

geen toestemming nodig om deze cookie te plaatsen.  

Analytische cookies:  

Morena Personal Training Boutique maakt gebruik van analytische cookies om het 

websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren. Dit doen we door Google Analytics en/of 

andere tools. Deze cookie wordt op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor 

krijgen we inzicht in op welke manier en hoe vaak de site wordt bezocht. Aan de hand 

daarvan kunnen we indien nodig aanpassingen doen aan onze website. Zo zorgen we ervoor 

dat de website van Morena Personal Training Boutique optimaal werkt en blijft werken. 
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Morena Personal Training Boutique verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan de 

website. Dit gebeurt in Google Analytics. Onder meer de volgende gegevens worden hier via 

cookies opgeslagen:  

• technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, 

Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw scherm  

• welke pagina’s je op onze site bezoekt  

• vanaf welke pagina je op de onze site bent gekomen  

• wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt  

• of je gebruik maakt van diverse functionaliteiten op onze website  

• wat voor acties je op de site doet (zoals contact, solliciteren, inschrijven nieuwsbrief)  

Marketing cookies:  

Verder maken we, na toestemming, gebruik van marketing cookies om content en 

advertenties te personaliseren en voor de integratie van onze social media kanalen. We 

maken bijvoorbeeld gebruik van Google AdWords. Deze cookie houdt bij welke door Google 

Adwords ingezette media effectief is. Ook maken we gebruik van Facebook en LinkedIn. 

Wanneer je op onze website bent geweest, kunnen we je door deze cookie op Facebook 

nogmaals een relevante advertentie tonen, op basis van de gegevens van onze website. We 

gebruiken de Insight Tag van LinkedIn om de prestaties van onze LinkedIn-advertenties te 

meten. Lees meer op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table.  

Verwijderen:  

Wil je niet dat er cookies op je device worden opgeslagen? Makkelijkste is om dit te 

verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en 

een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:  

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox  

• Internet Explorer  

• Microsoft Edge 

• Safari  

• Opera  

 

 

Naaldwijk, oktober 2020 

 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-table
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies-informatie-websites-op-uw-computer-opslaan
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

