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PRIVACY
Ik ga graag zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat ik deze

Maakt deze website gebruik van cookies?

alleen gebruik waar ik ze strikt voor nodig heb.

Als je deze website bezoekt, dan biedt de website jouw browser zogeheten cookies

Stuur je bijvoorbeeld een bericht via het contactformulier op deze site, dan gebruik
ik jouw gegevens (naam, e-mail, telefoonnummer) om indien nodig met jou contact

aan. Cookies zijn kleine bestandjes die informatie bevatten. Cookies worden gebruikt
om de website goed te laten functioneren of om het gebruik van de website te meten.

op te kunnen nemen. Door het invullen van het contactformulier geef je mij daar ook

Welke cookies plaatst de website?

toestemming voor.

Voor de ‘techneuten’ staat hieronder een specifiek overzicht van cookies,

Laat je bijvoorbeeld jouw contactgegevens (naam en e-mailadres) achter specifiek met
de bedoeling om mijn digitale nieuwsbrief te ontvangen, dan gebruik ik je gegevens
uitsluitend om jou deze nieuwsbrief te sturen.

omschrijving en wanneer ze weer verwijderd worden.
Cookie
Name

Default Expiration
Time

Description

__utma

2 years from set/
update

Used to distinguish users and sessions. The cookie is created
when the javascript library executes and no existing __utma
cookies exists. The cookie is updated every time data is sent
to Google Analytics.

__utmt

10 minutes

Used to throttle request rate.

__utmb

30 mins from set/
update

Used to determine new sessions/visits. The cookie is created
when the javascript library executes and no existing __utmb
cookies exists. The cookie is updated every time data is sent
to Google Analytics.

__utmc

End of browser
session

Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js.
Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb
cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmz

6 months from set/
update

Stores the traffic source or campaign that explains how the user
reached your site. The cookie is created when the javascript
library executes and is updated every time data is sent to Google
Analytics.

__utmv

2 years from set/
update

Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is
created when a developer uses the _setCustomVar method with
a visitor level custom variable. This cookie was also used for the
deprecated _setVar method. The cookie is updated every time
data is sent to Google Analytics.

Wanneer je een betaalde dienst via deze site aanvraagt, bijvoorbeeld een coachconsult
of een presentatie, dan gebruik ik jouw contactgegevens (naam, adres en woonplaats)
dan wel jouw bedrijfsgegevens om je bijvoorbeeld een factuur te kunnen sturen. Er geldt
een wettelijke bewaartermijn waar ook mijn bedrijfsadministratie aan moet voldoen.
Ik sta ingeschreven met mijn onderneming bij de Kamer van Koophandel in Den Haag
onder nummer 30185321. Mijn contactgegevens vind je op de contactpagina.

COOKIES
Welke gegevens verzamelt deze site?
Deze website houdt voor alle bezoekers bij welke pagina’s ze bezoeken. De bezoekgegevens van alle bezoekers samen helpt me om mijn website te verbeteren. Voor
het verzamelen van bezoekgegevens gebruik ik onder andere Google Analytics.
Hoe ga ik met bezoekgegevens om?

Welke cookies van derden ontvang ik?

Bezoekgegevens gebruik ik om de structuur en inhoud van de website te verbeteren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Met deze dienst kan ik het

Alle gegevens die worden verzameld, beschouw ik als vertrouwelijk. De gegevens

bezoekgedrag op de website bekijken. Google Analytics plaatst eigen cookies.

worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar

Lees meer over Google Analytics. Buiten Google Analytics gebruikt deze site

gemaakt.

geen third party, tracking of marketing cookies.

