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COOKIE verklaring 
ietsmethaar 
www.ietsmethaar.nl 
 
Cookies 
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om het gebruik van deze website te 
kunnen analyseren worden cookies gebruikt. In deze verklaring leggen we u graag uit wat 
cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen. 
 
Wat zijn cookies 
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw 
browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie 
is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website 
opnieuw bezoekt.  
 
Uitschakelen cookies 
Via uw browserinstellingen kunt u uw cookie-instellingen aanpassen. Hier vindt u een uitleg 
per browser hoe u dit kunt doen: https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-
instellen. 
Tevens is het mogelijk om cookies uit te schakelen via de website van ietsmethaar zelf. Een 
uitleg hierover vindt u op www.ietsmethaar.nl 
 
Door het uitschakelen van cookies kan het zijn dat bepaalde delen van de website niet 
volledig naar behoren werken. Meer informatie over de verschillende cookies waar 
ietsmethaar gebruik van maakt vindt u hieronder. 
 
FUNTIONEEL 
Noodzakelijke cookies helpen de website van www.ietsmethaar.nl bruikbaar te maken door 
basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website in te 
schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies. 
 
Naam cookie: qtrans_front_language 
Provider: ietsmethaar.nl  
Rol: Bepaalt de voorkeurstaal van de bezoeker. Hiermee kan de website de voorkeurstaal 
instellen bij de re-entry van de bezoeker. 
Vervaldatum: 1 jaar 
 
STATISTIEKEN 
Statistische cookies helpen ietsmethaar om te begrijpen hoe bezoekers van 
www.ietsmethaar.nl omgaan met de website. Deze informatie wordt verkregen door de 
verzameling en rapportage van anonieme gegevens. 
 
Naam cookie: _ga 
Provider: ietsmethaar.nl  
Rol: Registraat een uniek ID om statistische gegevens te genereren over hoe de website 
wordt gebruikt. 
Vervaldatum: 2 jaar 
 
Naam cookie: _gat 
Provider: ietsmethaar.nl 
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Rol: Gebruikt voor Google Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen. 
Vervaldatum: Session (Session cookies hebben een tijdelijk karakter en verdwijnen nadat u als 
gebruiker de browser afsluit) 
 
Naam cookie: _gid 
Provider: ietsmethaar.nl 
Rol: Registraat een uniek ID om statistische gegevens te genereren over hoe de website 
wordt gebruikt. 
Vervaldatum: Session 
 
 
MARKETING 
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers van ietsmethaar te volgen wanneer zij 
verschillende websites bezoeken, met als doel om gepersonaliseerde advertenties weer te 
geven die die relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo 
waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. 
 
Naam cookie: collect 
Provider: google-analytics.com 
Rol: Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en 
het gedrag van de bezoeker. De bezoeker wordt gevolgd via verschillende (marketing)kanalen. 
Vervaldatum: Session 
 
Naam cookie: impression.php/# 
Provider: facebook.com 
Rol: Wordt gebruikt door Facebook om vertoningen op pagina’s te registreren met de 
Facebook-loginknop. 
Vervaldatum: Session 
 
Naam cookie: pinterest_cm 
Provider: pinterest.com 
Rol: Wordt gebruikt door Pinterest om het gebruik van services bij te houden. 
Vervaldatum: 1 jaar 
 
Google Analytics 
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het 
gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze 
website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt 
verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. 
Wij kunnen u daardoor niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel 
met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de 
informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de 
verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans 
bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google 
conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes. Voor meer informatie over wat 
Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring 
van Google.  Deze verklaring kan regelmatig wijzigen. 
 
Social Media buttons 
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We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. 
Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen 
werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social 
media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke 
social media kanalen, om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. De social 
media kanalen waar het om gaat zijn Facebook, Instagram, Pinterest en LinkedIn. 


