Privacy Policy
PRIVACY
Zijnskracht BV draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar
website. Al uw gegevens die u op onze site ingeeft, worden strikt vertrouwelijk
behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.
Bij een informatie-aanvraag vraagt Zijnskracht BV u een minimum aan
persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:
•
•
•
•
•

Naam
Telefoonnummer
Adres
E-mailadres
Opmerkingen
Deze persoonsgegevens worden NIET in een bestand opgenomen.
COOKIES
Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser
van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website
raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te
herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’
cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie).
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of
door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan
alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere
informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op
uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De
inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie
geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen
gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de

verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om
de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor
de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.
De Zijnskracht website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:
Performantie cookies
We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van
de bezoekers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren,
te optimaliseren, efficiënter te maken.
Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten, …
Advertentie cookies
De website werkt met advertentie cookies. Tijdens uw bezoek aan de website wordt
uw surfgedrag en worden uw demografische – en profielgegevens op anonieme
wijze verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook
advertentie cookies installeren.
De informatie die we aan de hand van deze advertentiecookies verzamelen, wordt
gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af
te stemmen op uw mogelijke interesses.
BEHEER VAN COOKIES
Elk type browser heeft z’n eigen manier van het beheren van cookies. De informatie
kan je vinden op de websites van Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari en Firefox.
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op
elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel
eindapparaat.
Indien u de advertentiecookies (o.a. van Google of Criteo) wil weigeren, kan u dit
doen via de website http://www.youronlinechoices.com
Indien u geen reclame wil ontvangen op basis van uw surfgedrag en de remarketing
cookies, zoals deze van Google, kunt u de instellingen wijzigen van de Google Ads
Preferences Manager. Google raadt tevens het installeren van de Google Analytics
Opt-out Browser Add-on aan.
Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de
server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de
website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de PC te
herkennen bij een volgend bezoek.

Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browser weigeren.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer
worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de
website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om
bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te
stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking
tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden
de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren
met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies
weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij
wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming
voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden
zoals hiervoor omschreven.

