
Cookieverklaring 

Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op: 21-11-2021. 

 

Dit is de cookieverklaring van Healthy Inspirations. 

 

Cookie 

Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand wordt opgeslagen op uw device, zoals 

een computer, laptop, tablet of smartphone. 

 

Soorten cookies 

Healthy Inspirations gebruikt op haar website de volgende soorten cookies: 

- Technische of functionele cookies: dit zijn cookies om de website te laten werken of de door u gevraagde 

functionaliteit te kunnen bieden.  

- Analytische cookies: dit zijn cookies om bezoekersstatistieken bij te houden en het gebruik van de website 

te analyseren om basis daarvan de website te verbeteren. De gegevens die worden vastgelegd zijn 

geanonimiseerd. 

- Social media en marketing cookies: dit zijn cookies om content van onze website eenvoudig te delen op 

social media platformen, om video’s op de website te bekijken of cookies die gebruikt worden om 

advertenties te plaatsen op websites. 

 

Goedkeuren cookies 

Bepaal zelf welke cookies jij goedkeurt. Natuurlijk gaan we voorzichtig om met de gegevens die we van je 

verzamelen. Je kunt zelf aangeven wat we van je mogen volgen. Als je niet alle cookies accepteert, zullen 

bepaalde functies van de website niet (meer) beschikbar zijn voor jou. Deze instellingen kun je altijd 

veranderen. 

 

Uitschakelen en verwijderen cookies 

U kunt uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies alleen worden opgeslagen wanneer u ermee instemt. 

Veel webpagina’s werken echter niet meer optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. Daarnaast kunt u ook alle 

informatie die eerder is opgeslagen verwijderen. U kunt deze verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Zie voor een toelichting op cookies, in- en uitschakelen van cookies en het verwijderen van cookies: 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 
 

Websites van partners en/of derden 

Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van partners en/of derden die door middel van links 

met de website van Healthy Inspirations zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze partijen op een 

betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en 

cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

  

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


 

Overzicht van cookies 

In onderstaand overzicht staan de verschillende cookies die gebruikt worden op onze website: 

 

Soort cookie Van Cookie Bewaartermijn Functie 

Functioneel ReCaptcha mc_session_ids 1 dag Functionele cookies die 
worden gebruikt door de 
Captcha plugin ten 
behoeve van formulieren 
op de website 

Functioneel  ActiveCampaign ac_enable_tracking 
prism 

1 maand 
1 maand 
 

Functionele cookie die 
wordt gebruikt voor 
formulieren op de website, 
zoals inschrijfformulier 
voor de nieuwsbrief 

Functioneel Complianz cmplz_choice 
cmplz_policy_id 
cmplz_functional 
cmplz_statistics-
anonymous 

1 jaar 
1 jaar 
1 jaar 
1 jaar 

Functionele cookie die 
wordt gebruikt voor het 
vastleggen van jouw 
cookievoorkeuren.  

Analytisch Google 
Analytics 

_ga 
_gid 
_gat 

2 jaar 
1 dag 
1 minuut 

Analytische cookies die 
worden gebruikt om 
statistische gegevens te 
genereren over hoe 
bezoekers de website 
gebruiken 

Marketing AddThis __atrf 
__atuvc 
__atuvs 
loc 
uvc 
at-rand 

Sessie 
13 maanden 
30 minuten 
13 maanden 
13 maanden 
Geen termijn 

Social media cookies die 
worden gebruikt om social 
media buttons te tonen en 
content van onze website 
te delen met sociale 
netwerken 

Marketing Facebook _fbp 
fr 

3 maanden 
3 maanden 

Marketing cookies die 
worden gebruikt om 
advertentieproducten te 
leveren, zoals realtime 
bieden van externe 
adverteerders 

Marketing Youtube YSC 
VISITOR_INFO1_LIVE 
yt-remote-device-id 
yt-remote-connected-
devices 
CONSENT 

Sessie 
6 maanden 
Geen termijn 
Geen termijn 
 
2 jaar 

Marketing cookies die 
worden gebruikt om 
embedded video’s te 
kunnen bekijken op de 
website 

 

 

  



Contact 

Voor vragen over de cookieverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: 

Healthy Inspirations 

Noorderplassenweg 138 

1316 VV Almere 

e-mailadres: privacy@healtyinspirations.nl 

 

mailto:privacy@healtyinspirations.nl

