
 

 

Cookieverklaring 
 
Cookies zijn kleine bestanden die tijdens een bezoek aan een website op je 
computer, laptop of mobiele telefoon worden geplaatst. Je moet als 
gebruiker vooraf worden geïnformeerd over de plaatsing van cookies. 
Bepaalde (soorten) cookies mogen niet eerder worden geplaatst, dan dat je 
hiervoor toestemming geeft. 
 

Wat voor een soort cookies plaatst ExcellentLife B.V.? 
 
ExcellentLife B.V. gebruikt uitsluitend functionele en privacy vriendelijk ingestelde analytische 
cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website of maken slechts 
een geringe inbreuk op je privacy. 

 
Functionele cookies 

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Denk bijvoorbeeld aan cookies 
die het voor ons mogelijk maken om misbruik van onze website op te sporen, of cookies die ervoor 
zorgen dat de website gelijkmatig wordt belast. Je vindt onderaan deze pagina een overzicht van de 
cookies die wij plaatsen, inclusief de doelen waarvoor wij dit doen en de bewaartermijnen. 

Analytische cookies 
 
Analytische cookies stellen ons in staat om het gebruik van de website te (laten) analyseren en in 
kaart te brengen. Deze cookies worden op je apparaat geplaatst om informatie te verkrijgen over de 
kwaliteit en/ of de effectiviteit van onze website. Wij hebben de analytische cookies zo ingesteld dat 
er geen of slechts een geringe inbreuk wordt gemaakt op je privacy. Je vindt onderaan deze pagina 
een overzicht van de cookies die wij plaatsen, inclusief de doelen waarvoor wij dit doen en de 
bewaartermijnen. 

  



 

 

Wij gebruiken Google Analytics en wij hebben meerdere stappen gezet om ervoor te zorgen dat wij 
jouw persoonsgegevens op een privacy vriendelijke manier verwerken. 

Google mag de door cookies verzamelde informatie alleen aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 
hebben hier geen invloed op. 

Google slaat de door Google Analytics verzamelde gegevens op in de Verenigde Staten en voldoet 
aan de afspraken over het Europees-Amerikaanse Privacy Shield. Lees het privacybeleid van 
Google en/ of het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie. 

Buttons Sociale Media 

Wanneer je op onze website klikt op een van de buttons van de sociale netwerken, kom je terecht op 
de website van deze derde partijen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de 
sociale netwerken afkomstig zijn. Deze stukjes code kunnen cookies plaatsen, waar wij geen invloed 
op hebben. Wij verwijzen je door naar de privacyverklaring van de sociale mediakanalen voor meer 
informatie over de (persoons)gegevens die zij van jou verwerken door middel van deze cookies. 

Welke cookies worden op deze website gebruikt?  
 
ExcellentLife B.V. maakt op http://www.ExcellentLife.nl/ gebruik van onderstaande cookies.  

 

Type cookies Doel 

Analyse cookies – Deze cookies worden gebruikt om zicht te krijgen op onze bezoekersaantallen, het 
gebruik van de website en om de zoekfunctie voor de gebruiker te verbeteren. 

Omniture Site Catalyst 
Cookies 

Op de ExcellentLife B.V.-website zijn dit zogenoemde "first party cookies". Dat 
betekent dat ze horen bij de ExcellentLife B.V.-website en niet gelezen of 
gebuikt kunnen worden door andere websites. 

Dit cookie wordt gebruikt om te bepalen of cookies door de gebruiker zijn 
ingeschakeld. 

Google Analytics 
Cookies 

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe 
bezoekers van de site deze gebruiken. Deze informatie stelt ons in staat de 
site verder te verbeteren. 

De informatie wordt in anonieme vorm met deze cookies verzameld. 

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl


 

 

Google slaat de door de cookie verzamelde gegevens op servers in de VS op. 
Google kan indien bepaald door wetgeving de informatie afstaan aan derde 
partijen of aan partijen die de informatie voor Google verwerken. 

Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die door Google 
verzameld worden. 

Door de ExcellentLife B.V.-website te gebruiken stemt u in met het gebruik van 
de Google Analytics Cookies.  

Meer informatie over het privacybeleid van Google en het gebruik van 
Analytics cookies. 

Sessie-cookies Sessie-cookies worden gebruikt om statusgegevens op te slaan gedurende 
een bepaalde sessie. Deze cookies worden alleen opgeslagen in het cache-
geheugen zolang een gebruiker de website bezoekt die de sessie-cookie 
uitgeeft, en worden uit de cache verwijderd wanneer de sessie wordt 
afgesloten. 

Functionele cookies – Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website. Deze cookies 
onthouden de voorkeuren van bezoekers (taal, locatie, et cetera). 

Landvoorkeur cookies Deze cookies onthouden de landenvoorkeur van de websitebezoeker. De 
landenpagina van voorkeur wordt getoond aan de bezoeker, zonder dat deze 
de gewenste pagina opnieuw behoeft te selecteren. 

Taalvoorkeur cookies Deze cookies onthouden de voorkeurstaal van de bezoeker. De 
websitebezoeker hoeft dan niet bij elk nieuw bezoek aan de website de 
gewenste taal te selecteren. 

Content Management 
System Cookies 

Deze cookies bepalen hoe de website aan de websitebeheerder worden 
getoond (Live site/ontwerp modus, testmodus, etc.). 

 

http://www.google.nl/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.nl/analytics/learn/privacy.html
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