Cookiebeleid - ZTMN
Onze website maakt gebruik van cookies. Hieronder vind je meer informatie over
cookies, hoe ze gebruikt worden en hoe je ze kunt beheren.
Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies conform dit
cookiebericht. Indien je niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, kun je ze
uitschakelen met behulp van de instructies in dit cookiebericht zodat cookies van deze
website niet op het apparaat worden geplaatst.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar jouw apparaat verzonden worden wanneer
je een website bezoekt. Cookies worden bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de
oorspronkelijke website, of naar een andere website die het cookie herkent. Cookies
dienen als een soort geheugen voor een website, zodat het apparaat automatisch
herkend wordt wanneer je de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen ook gebruikt
worden om jouw voorkeuren op te slaan, je gebruikerservaring te verbeteren, en om de
getoonde reclame relevanter te maken voor je.
Je vindt meer informatie over cookies (en over hoe je kunt zien welke cookies op jouw
apparaat geplaatst zijn en hoe je deze kunt beheren en wissen) op
www.aboutcookies.org

Soorten cookies
Sessiecookies en permanente cookies
We kunnen gebruikmaken van sessiecookies, die enkel bestaan tot je de webbrowser
afsluit. We kunnen ook permanente cookies gebruiken, die een langere, specifieke
periode op jouw apparaat blijven.

Cookies van derde partijen
Onze website kan toestaan dat cookies van derde partijen worden geplaatst door
diensten die erop verschijnen. Wij hebben geen controle over deze cookies. Meer
informatie over hoe de derde partij cookies gebruikt, kun je vinden op de website van de
betreffende derde partij. Details over eventuele cookies van derde partijen die op deze
website worden gebruikt, inclusief het doel ervan, worden in de onderstaande tabel
uiteengezet.

Strikt noodzakelijk
Naam van cookie

Vervaldatum Doel
periode

Aanbieder

october_session

1 uur

ztmn-fit.nl

Houdt
gebruikerssessiestatus
voor alle
pagina-aanvragen bij.

Statistieken
Naam van cookie

Vervaldatum Doel
periode

Aanbieder

october_session

1 uur

Houdt
gebruikerssessiestatus
voor alle
pagina-aanvragen bij.

ztmn-fit.nl

_ga

2 jaar

Registreert en telt
pageviews t.b.v. Google
Analytics.

Google Analytics

_ga_*

2 jaar

Registreert en telt
pageviews t.b.v. Google
Analytics.

Google Analytics

Hoe u cookies kunt beheren en wissen
De meeste webbrowsers accepteren cookies, maar je kunt doorgaans de instellingen
van de webbrowser aanpassen zodat nieuwe cookies worden geweigerd, bestaande
cookies worden uitgeschakeld, of je een melding krijgt als er nieuwe cookies naar het
apparaat worden gestuurd.
Informatie over hoe je jouw browser instelt om cookies te weigeren, vind je in de
hulpinstructies van je browserprovider (gewoonlijk in het menu “Help”, “Extra” of
“Bewerken”). Je vindt meer gedetailleerde informatie op www.aboutcookies.org
Denk eraan dat je misschien geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit
van de website als je cookies weigert of uitschakelt. Bovendien worden cookies niet uit
de browser gewist als je een cookie of een categorie cookies uitschakelt. Dit zul je zelf
in jouw browser moeten doen.

Wijzigingen in ons gebruik van cookies
Eventuele wijzigingen in ons gebruik van cookies voor deze website zullen hier gemeld
worden, en indien nodig zullen we eventuele wijzigingen vermelden op onze
webpagina’s.

Contactinformatie
Indien je vragen hebt over dit bericht, neem dan contact op met ons op info@ztmn-fit.nl.

