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Cookie statement 

Dit cookie statement is gericht aan alle website bezoekers van www.hospice-thuis.nl (hierna 

te noemen: “de website”). 

Dit cookie statement beschrijft de cookies waar Hospice-thuis via de website gebruik van 

maakt en voor welk doel deze cookies worden gebruikt. 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op de 

computer wordt opgeslagen. Als een gebruiker later opnieuw diezelfde website bezoekt, 

wordt bijgehouden wat de gebruiker op het internet doet. Bijvoorbeeld in welke taal iemand 

een website leest, of welke artikelen in webwinkels het meest worden bekeken. Een cookie 

zorgt er ook voor dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt. 

Welke cookies worden gebruikt? 

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Zonder 

deze cookies werkt de website niet optimaal. Er kan geen surfgedrag uit deze cookies 

worden herleid. 

Analytics cookies 

Analytics cookies worden gebruikt voor de verzameling van geanonimiseerde gegevens 

over het surfgedrag. Analytics cookies houden informatie bij over het aantal bezoekers, de 

duur van het bezoek, de uitgevoerde zoekopdrachten op de website, gegevens over de 

browser en het apparaat waarmee u de website bezoekt en de manier waarop u op de 

website terecht bent gekomen. Op basis van deze informatie kan de website worden 

geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker worden gemaakt. De analytics cookies worden 

verzameld met Google Analytics. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van 

IP-adressen (ook geanonimiseerd), door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. De verkregen informatie wordt niet gedeeld met andere partijen of gebruikt voor 
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andere doeleinden. Google kan de informatie alleen aan derden verschaffen indien Google 

hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 

verwerken. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google. 

Social Media cookies 

Social Media cookies maken het mogelijk om via de daarvoor bestemde buttons op de 

website content te delen via de social media sites Facebook, LinkedIn en Twitter. 

Tegelijkertijd maken deze cookies het voor die social media sites mogelijk om cookies op 

uw apparaat te plaatsen. Dit kunnen cookies zijn met als doel om uw gebruikerservaring te 

optimaliseren, maar ook tracking cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag over 

meerdere website te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen wat gebruikt 

kan worden voor commerciële doeleinden. Wij kunnen helaas geen invloed uitoefenen op 

het plaatsen van dergelijke cookies. Lees voor meer informatie het privacy- en cookiebeleid 

van YouTube, Facebook, LinkedIn en Twitter. 

Hoe kan ik mijn toestemming voor het gebruikmaken van cookies wijzigen/intrekken? 

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen/intrekken door uw browserinstellingen zo in te 

stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in uw browser reeds geplaatste 

cookies te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser. 

Als u gebruikmaakt van meerdere browsers en/of apparaten dient u de bovengenoemde 

handeling(en) voor elke browser of apparaat te herhalen. 
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https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

