
Wat zijn cookies en waarom worden deze gebruikt?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die Get Joy Coaching tijdens je website bezoek op je computer of mobiele 

apparaat plaatst. De reden hiervoor is dat bij een volgend bezoek aan onze website, je apparaat en je persoonlijke

voorkeuren worden herkend middels deze cookies. Door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën 

waaronder pixeltags en scripts kan Get Your Coaching informatie over de website bezoekers verzamelen en de website 

en campagnes aan de hand van de data optimaliseren. Sommige cookies worden door ons geplaatst en andere cookies 

worden door derde partijen geplaatst. Cookies van derde partijen kunnen ook buiten deze website gegevens

verzamelen. Door akkoord te gaan met het plaatsen van cookies geeft u toestemming voor het plaatsen en uitlezen

van de cookies op Get Joy Coaching. De toestemming van het plaatsen van deze cookies is o.a. voor het goed

functioneren van de website. Het kan zijn dat derde partijen verplicht zijn u ook te attenderen op het gebruik van 

andere cookies. Deze verantwoordelijkheid wordt volledig naar derde partijen verlegd.

Welke verschillende cookies worden er gebruikt?

Functionele cookies
Onder functionele cookies wordt verstaan, een cookie die een gebruiker in staat stelt de website van Get Joy Coaching 

te bekijken en de functies op de website te gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld is

uitgesloten van marketingdoeleinden. Als de gebruiker het niet toestaat om deze cookies te plaatsen op het apparaat 

dan kan dat als gevolg hebben dat: het gebruik van de website onmogelijk wordt.

Analytische cookies
De analytische cookies helpen Get Joy Coaching om de website, campagnes en gebruikerservaring te verbeteren.

Deze cookies verzamelen informatie van de bezoeker over het gebruik van de website met als doel een zo’n optimaal 

mogelijk gebruikerservaring.

Cookie-instellingen aanpassen en verwijderen

Je kunt via je browser cookies verwijderen. Ook kun je via je browser instellen of je cookies wilt accepteren. Hoe je dit 

kunt instellen kunt u het beste via het help menu in je browser vinden. Als je de instellingen in je browser verandert 

dan bestaat de kans dat je meerdere functies op onze website niet kunt gebruiken. Bepaalde cookies zijn nodig om

de website te laten functioneren.

Wijzigingen

Wij kunnen dit cookiebeleid aanpassen en raden je aan om deze pdf zo nu en dan te raadplegen, zodat je op de hoogte 

blijft van de manier waarop wij cookies gebruiken. Dit cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt: juli 2020.
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