
COOKIES 

Om je nog beter van dienst te kunnen zijn, maakt de fit+ 
website gebruik van cookies en soortgelijke technieken 
(hierna: “cookies”).  Bijgevoegd nadere uitleg over cookies 
en de werking daarvan. 

Inhoud: 

1. Wat is een cookie? 
2. Server logfiles 
3. Overige cookies: Analytics – en Marketing 

cookies, cookies van derden en plug-ins 
4. Interactie met Social Media 
5. Verwijderen en weigeren van cookies 
6. Voorbehoud wijzigingen Cookieverklaring 

 

1. Wat is een cookie? 

Websites kunnen gebruik maken zogenaamde cookies. 
Cookies richten geen schade aan op de computer en 
bevatten geen virussen. Cookies dienen om het aanbod van 
de site gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te 
maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de 
computer worden opgeslagen en door de browser worden 
opgeslagen. 

De meeste cookies die fit+ gebruikt zijn zogenaamde 
“sessiecookies”. Ze worden na het bezoek aan de site 
automatisch verwijderd. Andere cookies blijven staan 
totdat ze door de gebruiker verwijderd worden. Met deze 
cookies kan fit+ de browser herkennen bij een volgend 
bezoek. 

De browser kan zo ingesteld worden dat u op de hoogte 
wordt gebracht over het instellen van cookies en cookies 
alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van 
cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen 
uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies 
activeren wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies 
worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze 
website echter worden beperkt. 

Cookies die nodig zijn om het communicatieproces uit te 
voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft 
worden ingesteld en opgeslagen op basis van artikel 6, lid 
1, lit. f GDPR (Artikel 6; EU-AVG “Rechtmatigheid van de 
verwerking”). De website-beheerder heeft een legitiem 
belang bij het opslaan van cookies voor de technisch 
foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. 
Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het 
analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, vind je 
nadere informatie in het worden deze afzonderlijk 
behandeld besproken in onderhavige hoofdstukken 
besproken.  

2. Server logfiles 

De aanbieder van de website verzamelt en slaat 
automatisch informatie op, in zogenaamde 
serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons 
verzendt. Dit zijn: 

• Browsertype en -versie 
• Gebruikt besturingssysteem 
• Verwijzende URL 
• Hostnaam van de toegangscomputer 
• Tijd van het serververzoek 
• IP-adres 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere 
gegevensbronnen. De basis voor de verwerking van deze 
gegevens is artikel 6, lid 1, lit. f AVG, waarmee gegevens 
kunnen worden verwerkt om een contract of 
(pre)contractuele maatregelen te vervullen. 

3. Overige cookies: Analytics – en Marketing cookies, 
cookies van derden en plug-ins 

WordPress Stats 

Deze website gebruikt de WordPress-tool Stats om de 
toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De 
aanbieder is Automatic Inc., 60 29th Street # 343, San 
Francisco, CA 94110-4929, VS. 

WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw 
computer worden opgeslagen en die een analyse van het 
gebruik van de website mogelijk maken. De door de 
cookies gegenereerde informatie over het gebruik van 
onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-
adres wordt geanonimiseerd na verwerking en vóór opslag. 

“WordPress Stats” cookies blijven op uw computer staan 
totdat u ze verwijdert. 

“WordPress Stats” -cookies worden opgeslagen op basis 
van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De website-beheerder heeft 
hierbij een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse 
van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn 
advertenties te optimaliseren. 

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent 
over het instellen van cookies en cookies alleen in 
individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies 
voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten en 
de automatische verwijdering van cookies activeren 
wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn 
gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website 
beperkt worden. 

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken 
van uw gegevens in de toekomst door op deze link te 
klikken om een opt-out-cookie in uw browser in te stellen: 
https://www.quantcast.com/opt-out/. Als u de cookies op 
uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie 
opnieuw instellen. 

YouTube 

De website maakt gebruik van plug-ins van de door Google 
beheerde YouTube-site. De website wordt beheerd door 
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. 

Als een van de pagina’s bezocht wordt die zijn uitgerust 
met een YouTube-plug-in, vindt er een verbinding plaats 
met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt 
geïnformeerd welke van de pagina’s bezocht zijn. 

Als de bezoeker bij zijn/haar YouTube-account is 
aangemeld , stelt de bezoeker YouTube in staat het 
surfgedrag rechtstreeks aan zijn/haar persoonlijke profiel 
toe te wijzen. Dit kan voorkomen worden door uit te loggen 
bij je YouTube-account. 

YouTube wordt gebruikt in het belang van een 
aantrekkelijke presentatie van de fit+ online aanbiedingen. 
Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van 
artikel 6, lid 1, lit. f AVG. 



Meer informatie over de verwerking van 
gebruikersgegevens van YouTube kan ingezien worden op: 
: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

Google Web Fonts 

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde Web 
lettertypen van Google, voor de uniforme weergave van 
lettertypen. Wanneer er een pagina opgeroepen wordt, 
laadt de browser de vereiste Web lettertypen in de 
browsercache om teksten en lettertypen correct weer te 
geven. 

Voor dit doel moet de browser verbinding maken met de 
Google-servers. Hierdoor weet Google dat de fit+ website is 
geopend via het IP-adres van de aanvrager. Google Web 
Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en 
aantrekkelijke presentatie van de fit+ online aanbiedingen. 
Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van 
artikel 6, lid 1, lit. f AVG. 

Als uw browser geen Web lettertypen ondersteunt, wordt 
een standaardlettertype door de computer gebruikt. 

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op 
https://developers.google.com/fonts/faq en in de 
privacyverklaring van Google: 
https://www.google.com/policies/privacy/ 

Google Maps 

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice 
via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. 

Als de gebruiker de functies van Google Maps wil 
gebruiken, moet de gebruiker zijn/haar IP-adres opslaan. 
Deze informatie wordt meestal overgedragen aan een 
Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder 
van deze pagina heeft geen invloed op deze 
gegevensoverdracht. 

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een 
aantrekkelijke presentatie van de fit+ online aanbiedingen 
en om het gemakkelijker te maken de door ons 
aangegeven locaties op de website te vinden. Dit 
vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van 
artikel 6, lid 1, lit. f AVG. 

Meer informatie over de verwerking van 
gebruikersgegevens worden weergegeven in de 
privacyverklaring van Google: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

4. Interactie met Social Media 

fit+ maakt gebruik van social media, zoals Facebook. Veel 
van deze Social Media maken gebruik van cookies om deze 
functies mogelijk te maken. Wij hebben geen invloed op 
het gebruik van cookies en de verwerking van jouw 
gegevens door deze bedrijven. Voor meer informatie over 
het verzamelen en verwerken van gegevens door deze 
sociale netwerken en jouw rechten, dien je het 
privacybeleid van deze partijen te bekijken. 

5. Verwijderen en weigeren van cookies 

Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds 
geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe 
cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. 
Op de site  aboutcookies.org kun je nadere informatie 
vinden. Let op: dit betekent mogelijk wel dat je daarna 

jouw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen 
en dat sommige delen van de website mogelijk niet (naar 
behoren) werken.  

6. Voorbehoud wijzigingen Cookieverklaring 

fit+ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen 
in dit Cookiebeleid. Aanpassing zullen worden aangegeven 
op deze pagina. Indien de update wezenlijke veranderingen 
met zich mee brengt, zorgen wij ervoor dat we je hiervan 
op de juiste manier op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via 
onze website of per e-mail.  

Voor informatie over hoe fit+  met jouw persoonsgegevens 
omgaat verwijzen wij je naar ons Privacybeleid. 

Dit Cookiebeleid is het laatst gewijzigd op 27 juli 2020 


