
 

Cookieverklaring februari 2020 

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. Psychologenpraktijk Marianne Keur heeft geen 

volledige controle over de cookies die deze derde partijen gebruiken. Door gebruik te maken 

van cookies kan deze website naar behoren functioneren, zodat psychologenpraktijk 

Marianne Keur u een optimale gebruikerservaring kan aanbieden. Door deze cookies kan 

psychologenpraktijk Marianne Keur bovendien zien hoe de website wordt gebruikt en wat er 

verbeterd kan worden.  

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. 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. Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse 



bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te 

houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. 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 worden maximaal 50 maanden bewaard. Google kan deze informatie aan 

derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 

derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken 

voor andere Google diensten. Als je hier meer over wilt weten, kunt u de 

privacyverklaring van Google Analytics lezen.  

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens 

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. 

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een 

kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen 

van je browser. 

 

Cookies uitschakelen en verwijderen 

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kunt de browser instellen om cookies te 

weigeren. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies 

kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.” 

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@mariannekeur.nl  

mailto:info@mariannekeur.nl

