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Op deze site maak ik gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein
bestandje met informatie, dat met een bezoek aan mijn website wordt meegestuurd en door je
browser op de harde schijf of in het geheugen van je apparaat wordt opgeslagen. Deze informatie kan
bij een volgend bezoek weer naar mijn server worden teruggestuurd, zodat ik jou (je apparaat) kan
herkennen.
Ik gebruik functionele cookies om mijn website zo goed mogelijk te laten functioneren. Analytische
cookies worden gebruikt om je gedrag op deze website zo goed mogelijk in kaart te brengen. De
cookies die geplaatst worden zijn er om jouw gebruiksgemak van deze website te vergroten, slaan
geen informatie op over persoonsgegevens en zijn geanonimiseerd.

Analytische cookies
Ik gebruik Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers mijn website gebruiken.
Ik gebruik deze informatie om het aantal bezoekers en de tijdsduur dat bezoekers mijn pagina’s
bezoeken bij te houden. Hiermee kan ik de werking van mijn website en diensten indien nodig
verbeteren. Om jouw privacy hierbij te waarborgen heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten
met Google.
Ik maak gebruik van tracking cookies van derden, zoals Facebook, om met online advertenties mijn
diensten onder de aandacht te brengen. Hiervoor worden cookies geplaatst waarmee ik jou een
gepersonaliseerd aanbod kan doen op andere websites. Dit doe ik het liefst zo gericht mogelijk, om
kosten laag te houden en je geen onnodige advertenties te tonen.

Browserinstellingen cookies
Wanneer je niet wil dat mijn website bij jou cookies plaatst, kan je dit in je browserinstellingen
aanpassen. Hier kan je aangeven dat je geen cookies accepteert en geplaatste cookies verwijderen.
Let er wel op dat je dit per browser en computer die je gebruikt moet instellen.
Heb je vragen over dit cookiebeleid, neem dan contact op met lonne@ll-marketing.nl.

