
COOKIEBELEID 

van Wandelhellper 

 

 

Over dit cookiebeleid 

Dit cookie beleid legt uit wat cookies zijn en hoe ik die gebruik. Het is goed dat je dit beleid 

leest. Op die manier begrijp je wat cookies zijn, hoe ik ze gebruik en wat voor soort cookies 

ik gebruik. Dat wil zeggen: de informatie die ik verzamel door cookies te gebruiken, hoe die 

informatie gebruikt wordt en hoe ik de cookie voorkeuren beheer. Voor meer informatie 

over hoe ik jouw persoonlijke data gebruik, bewaar en veilig stel: zie de Privacyverklaring 

van Wandelhellper. 

Op deze website kun je op elk moment je toestemming van de cookie verklaring wijzigen 

of terugtrekken. 

In mijn privacyverklaring kom je meer te weten over wie ik ben, hoe je met mij in contact 

kan komen en hoe ik persoonlijke data verwerk. 

Je toestemming is van toepassing op het volgende domein: wandelhellper.nl 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden. Ze worden gebruikt om kleine stukjes informatie te 

bewaren. Jouw apparaat bewaart de cookies wanneer de website op je browser geladen 

wordt. Deze cookies helpen mij om de website goed te laten functioneren. Ook maken ze 

de website veiliger, en zorgen ze voor een betere gebruikservaring. Bovendien helpen ze 

begrijpen hoe de website presteert en analyseren wat werkt en waar er verbetering nodig 

is. 

 

Hoe gebruik ik cookies? 

Mijn website gebruikt, zoals veel online diensten, first-party cookies en third-party 

cookies. Dat heeft een aantal redenen.  De first-party cookies zijn vooral noodzakelijk om 

de website op goede manier te laten functioneren. Deze verzamelen geen data waarmee jij 

persoonlijk identificeerbaar bent. 

De third-party cookies op mijn website dienen vooral om te begrijpen hoe de website 

presteert, hoe je omgaat met mijn website en de inhoud en om de diensten veilig te 

houden. Al met al willen ze jou een betere gebruikerservaring geven en helpen om jouw 

toekomstige interacties met mijn website te versnellen. 

 

https://wandelhellper.nl/


Wat voor soort cookies gebruik ik?  

Essentiële cookies: Om de site volledig functioneel te laten zijn voor jou, zijn sommige 

cookies essentieel. Door deze cookies kan ik gebruikerssessies onderhouden en 

veiligheidsdreigingen voorkomen. 

Statistische cookies: Deze cookies bewaren informatie zoals bezoekersaantallen op de 

website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina's van de website bezocht zijn, de 

startpunt van het bezoek etc. Deze data helpen mij begrijpen en analyseren hoe goed de 

website presteert en waar verbetering nodig is. 

Functionele cookies: Deze cookies helpen bepaalde niet-essentiële functionele 

eigenschappen van mijn website. Hieronder valt het invoegen van content zoals video's of 

het delen van website content op social media platforms. 

Voorkeuren: Deze cookies helpen mij om de instellingen en surfvoorkeuren te bewaren. 

Op die manier krijg jij een betere en efficiënte ervaring wanneer je de website in de 

toekomst nog eens bezoekt. 

 

Hoe kan je de cookievoorkeuren controleren? 

Stel, tijdens je websitebezoek verandert je voorkeur. Je kunt dan klikken op de knop 

"Privacyverklaring" op je scherm. Dat zal het toestemmingsbericht opnieuw tonen. Zo kun 

je jouw voorkeuren veranderen of je toestemming compleet terugtrekken. 

Verschillende browsers hanteren verschillende methodes om cookies te blokkeren en 

wissen die door websites gebruikt worden. Je kan de instellingen van je browser aanpassen 

om de cookies te blokkeren/wissen. Om meer te weten te komen over hoe je cookies 

beheert en wist, bezoek wikipedia.org, www.allaboutcookies.org. 

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://www.allaboutcookies.org/

