
 

Cookieverklaring Foodcoach Andrea 
 

 
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af 
te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt. 

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw 
browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie 
die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de 
website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van 
ConsuWijzer. 

 
Advertentiecookies 
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van 
Google en Facebook (Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere 
advertenties worden weergegeven. 
Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. 
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier. 

 
 
Google Analytics 
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het 
gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze 
website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo 
goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen 
je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics 
kun je hier vinden. 
 

Social media 
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze 
website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. 
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de 
privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met 

http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/


 

privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende 
privacyverklaringen met je te delen: 

● Facebook 
● Instagram 
● LinkedIn 
● Pinterest 
● Twitter 
● Google+  

 

Uitschakelen en verwijderen 
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. 
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via 
de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt 
schakelen. 

 
 
Links 
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga 
je naar een website buiten AndreaFoodcoach.nl. Het kan zijn dat deze externe websites 
gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- en 
privacyverklaring van de betreffende website. 
 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy/
https://twitter.com/en/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
http://www.youronlinechoices.com/be-nl/
https://www.facebook.com/privacy/explanation

