
 

Cookie policy Quality Coaching 

Deze Cookie Policy beschrijft van welke cookies QUALITY COACHING gebruik maakt via haar Website 
en Applicatie en waarvoor deze cookies worden gebruikt. We raden u aan om deze Cookie Policy 
aandachtig door te nemen. 

Wat zijn Cookies? 
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website of Applicatie worden 
meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, 
tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De browser kan deze 
informatie bij een volgend bezoek aan de Website of Applicatie terugsturen. De cookies die via deze 
Website of Applicatie worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop 
opgeslagen staan niet beschadigen. 

Welke cookies hanteert QUALITY COACHING en voor welk doel? 
Functionele cookies 
QUALITY COACHING maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn 
noodzakelijk om aan u de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om heeft 
gevraagd. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de Website en/of 
Applicatie niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. U kunt zich niet voor functionele cookies 
afmelden. 

Analytics cookies 
Voor het verzamelen van web-statistieken over het gebruik en bezoek van de Website en/of 
Applicatie, maakt QUALITY COACHING geen gebruik van Google Analytics of andere systemen die 
statistieken bijhouden over het gebruik en bezoek. 

Advertenties 
QUALITY COACHING maakt op haar Website en/of Applicatie geen gebruik van re-targeting/re-
marketing technologieën.  

Uitlezen informatie zonder cookies 
QUALITY COACHING maakt hier geen gebruik van. 

Verwijderen cookies 
Niet van toepassing. 

Wijzigingen 
Deze Cookie Policy kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze Cookie Policy zullen via 
de Website en/of Applicatie bekend worden gemaakt. 

Vragen 
Mocht u nog vragen hebben over deze Cookie Policy dan kunt u een bericht sturen aan QUALITY 

COACHING. 
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