
COOKIEVERKLARING Animal Event – Academy Bartels B.V. 

Om onze site goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat 
tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt 
informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n 
cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Er bestaan functionele cookies, 
analytische cookies en trackingscookies. Hieronder wordt per categorie toegelicht welke cookies wij 
hebben, waarvoor wij deze gebruiken en wanneer ze verlopen. Zonder jouw uitdrukkelijke 
toestemming plaatsen wij enkel functionele cookies en cookies voor het meten van 
bezoekersstatistieken. Overige cookies worden enkel geplaatst na jouw expliciete toestemming. 

Functionele cookies/Noodzakelijke cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden 
standaard geplaatst, zodat onze website bepaalde informatie onthoudt die jij hebt doorgegeven. Zo 
kunnen functionele cookies ervoor zorgen dat je ingelogd kunt blijven tijdens een bezoek aan een 
website of dat de producten in een winkelmandje bewaard blijven als je iets wil kopen in een webshop. 
Op onze site vind je de volgende functionele cookies: 

Analytische cookies 

Analytische cookies maken het voor ons mogelijk om het websitebezoek te analyseren. De statistieken 
die worden gecreëerd door analytische cookies geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt 
bezocht, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest of langst worden 
bezocht. Zo verkrijgen we informatie op welke punten we onze website kunnen verbeteren en zijn we 
in staat om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. Wij gebruiken de volgende 
analytische cookies: 

• Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics. Daarmee kunnen we bijhouden hoe gebruikers onze 
website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google 
zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van 
jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website 
gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar 
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google 
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen 
invloed op. 
 

Naam: Geplaatst 
door: 

Bewaartermijn: Doel: 

_gat_ Google 
Analytics 

Sessie Wordt gebruikt om het aantal verzoeken naar de servers van 
Google Analytics te monitoren. 

_ga Google 
Analytics 

2 jaar Het onderscheiden van verschillende bezoekers. 

_gid Google 
Analytics 

1 dag Maakt voor iedere pagina die op onze website wordt bezocht 
een eigen nummer aan. 

Afmelden voor tracking cookies 

https://animal-event.nl/cookieverklaring/


Tracking cookies 

Tracking cookies of third party cookies zijn cookies die jouw online gedrag volgen en worden geplaatst 
om jou en/of jouw gebruik te identificeren op één of meerdere websites. Deze cookies zijn vaak 
afkomstig van externe partijen en hebben invloed op jouw privacy. Door het gebruik van tracking 
cookies zijn bedrijven is staat een profiel van jouw internetgedrag op te stellen. Hierdoor kunnen 
bedrijven onder meer gerichter adverteren. Voor het gebruik van deze cookies hebben wij altijd jouw 
toestemming nodig. Wij gebruiken geen third party cookies. 

Op onze website tonen we buttons naar sociale netwerken, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en 
Google. Om deze buttons te laten functioneren plaatsen deze social media bedrijven cookies, zodat 
ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook zij verzamelen op die 
manier gegevens over jou. Voor meer informatie over de gegevens die social media bedrijven 
verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig 
wijzigen. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over het gebruik van de cookies mag je altijd contact met ons opnemen. 
Daarnaast verwijzen je ook naar het privacy beleid van de ontwikkelaars zelf: 

• Facebook 
• LinkedIn 
• Twitter 
• Google 
• Google Analytics 

Toestemming 

Alle cookies die natuurlijke personen kunnen identificeren worden beschouwd als persoonsgegevens. 
Ook een IP-adres is dus een persoonsgegeven. Om die reden kunnen wij deze cookies alleen plaatsen 
met jouw toestemming. Bij het eerste bezoek aan onze website krijg je een cookiemelding te zien, 
waarin wij om jouw toestemming vragen. Je moet expliciet aangeven of je akkoord gaat met het 
plaatsen van de cookies conform ons cookiebeleid (opt-in). Uiteraard bieden wij aan jou ook de 
mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken (opt-out). Je dient dan eerst de geplaatste cookies 
te verwijderen. Bij jouw eerst volgende bezoek aan onze website kan je vervolgens het akkoord op de 
cookies weigeren. Je kan er ook voor kiezen om via (de instellingen van) jouw browser het plaatsen 
van cookies te blokkeren. Raadpleeg indien nodig hiervoor de helpfunctie van jouw browser. Hiermee 
blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt. Let wel, bij het blokkeren van 
alle cookies kan de website minder goed functioneren. Het kan zijn dat enkele functies van de website 
verloren gaan. 

Contact 
Academy Bartels B.V. 

Koestraat 11 
5095 BD  HOOGE MIERDE 

info@academybartels.com 

 

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://twitter.com/en/privacy
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl


Aanpassingen 

Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze 
website worden gepubliceerd. 
 


