Lindestraat 12, 3570 Alken
0485/80.52.07 - charlottevanneste7@gmail.com
www.charlottevanneste.com

Cookie Policy
(Laatst herzien op 21 februari 2020)

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze worden gebruikt om content en advertenties te
personaliseren, om functies voor social media te bieden en om het websiteverkeer te analyseren. Ook
delen we informatie over uw gebruik van mijn website met onze partners voor social media,
adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u
aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat
akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet is het toegestaan om cookies op uw
apparaat op te slaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere
soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst
door diensten van derden die op mijn pagina's worden weergegeven.
Via de cookieverklaring op mijn website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of dat het
verzamelen van cookies niet mogelijk is. Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de
kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van Charlotte Vanneste geen
gebruik kunt maken. Charlotte Vanneste gebruikt geen cookies om u persoonlijk te identificeren of
persoonlijke gegevens op te slaan zonder uw medeweten. Als u de installatie van cookies op uw
computer of mobiel eindapparaat toch wilt beperken, blokkeren of verwijderen, dan kunt u dit doen
via uw browserinstellingen (menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’). U kan ook de ‘Help’ functie in uw
webbrowser consulteren voor meer details.
In de privacy policy van Charlotte Vanneste vindt u meer informatie over wie ik ben, hoe u contact met
mij kunt opnemen en hoe ik persoonlijke gegevens verwerk.
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Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.charlottevanneste.com
Uw huidige stand: Alleen noodzakelijke cookies.
Verander uw toestemming
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 29-2-2020

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan
te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende
onderdelen van de websites of om het contactformulier in te vullen. Indien u deze cookies weigert
zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
Naam
Formulier

Aanbieder
Wordpress

Doel
gegevens

Vervaltermijn
30

Type

2. Third party cookies
Onze website maakt geen gebruik van Third party Cookies

3. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en
aangenamer maken. Zij zorgen er ook voor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het
zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden.

4. Niet-functionele cookies
Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting
en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van
de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website
u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de
gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met
anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt
opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met
commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden
getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

4. Permanente cookies
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Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze
worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v.
cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste nietfunctionele cookies zijn permanente cookies.

5. Sessie cookies
Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te
linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het
browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden
tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste
functionele cookies zijn sessie cookies.
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