Cookiesverklaring
Deze cookiesverklaring is van toepassing op de website van het Theodora Wilhelmina
Termaat Huis (hierna: “Termaat Huis”).
Waarom cookies?
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en
die de site zo interessant mogelijk maken voor elke gebruiker. De bekendste voorbeelden
van dit soort technieken zijn cookies en scripts (alle technieken hierna samen te noemen
'cookies'). Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op websites of
dat uw voorkeuren worden onthouden. Verder maken sommige cookies het mogelijk om
uw surfgedrag te volgen. Voor het plaatsen van dit soort cookies is toestemming nodig
van de websitebezoeker. Van deze laatste soort cookies maakt Termaat Huis geen
gebruik.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies met als enige doel om de website te laten functioneren.
Functionele cookies zorgen voor:
1. het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen
zoekresultaten etc.;
2. het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste
buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm;
3. het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw
beeldscherm te kunnen weergeven;
4. het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld het
aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
5. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
6. het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet
elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
7. het mogelijk maken om te reageren op onze website;
8. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina,
bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet
invullen bij het plaatsen van een online order.
Termaat Huis maakt gebruik van de volgende functionele cookies:1
Naam
_gat

Geplaatst door
.termaathuis.nl
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Waarvoor
Hoe lang
Wordt gebruikt om 1 dag
verzoeksnelheid te
vertragen.

_ga

.termaathuis.nl

_gid

.termaathuis.nl

Herkennen
verschillende
bezoekers
Herkennen
verschillende
bezoekers

van 2 jaar
van 1 dag

Analytische cookies
Analytische cookies houden voor Termaat huis statistieken omtrent de website bij.
Analytische cookies zorgen voor:
1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's;
2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze
webpagina's;
3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van
onze website bezoekt;
4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
5. het optimaliseren van de website.
Termaat huis maakt gebruik van de volgende functionele cookies:
Naam
Google Analytics

Geplaatst door
Google Analytics

Waarvoor
Hoe lang
Het bijhouden van 2 jaar
het
aantal
bezoekers,
de
tijdsduur,
het
bepalen van de
verschillende
pagina’s per bezoek
en
het
optimaliseren van
de site n.a.v. de
behoefte.

Slotopmerkingen
Mocht u op onze website cookies tegenkomen die in een van de bovengenoemde
categorieën vallen en verder niet in deze uitleg genoemd zijn, laat het ons dan weten. Of
neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen,
wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw
privacy gewaarborgd hebben.
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Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u dit in uw
browserinstellingen aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies
worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle
cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn
geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer
die u gebruikt moet aanpassen.
Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat
onze website helemaal goed werken. Het kan zijn dat enkele functies van de sites verloren
gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien, vanwege de
functionaliteiten die cookies leveren.
Hoe u deze instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig
de helpfunctie van de browser.
Verwerking persoonsgegevens
Als de informatie die met behulp van cookies wordt verwerkt persoonsgegevens bevat,
worden deze persoonsgegevens verwerkt conform de privacy verklaring van Termaat
huis. Klik hier voor de privacy verklaring van Termaat huis voor meer informatie over het
verwerken van persoonsgegevens door Termaat huis.
Contact
Voor meer informatie over het gebruik van cookies en de verwerking van deze
persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Daisy Steenbergen-Venix via
manager@termaathuis.nl.
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