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COOKIEBELEID NICOLE COACHING 
(WWW.NICOLECOACHING.NL) 
INTRODUCERENDE BEPALINGEN 

Het Cookiebeleid heeft betrekking op alle verwerkingen van persoons- en gebruiksgegevens die 

plaatsvinden via de website www.nicolecoaching.nl. Dit is een website van Nicole Coaching. 

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de 

websites wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt 

opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers 

worden teruggestuurd. Graag lichten wij toe wat dit voor u betekent. 

 

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- 

en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de 

Help-functie van uw browser. Ook is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat in het geheel 

geen cookies meer op uw computer worden geplaatst. Als u vragen heeft over dit Cookiebeleid dan 

kunt u contact opnemen met Nicole Coaching op via info@nicolecoaching.nl. 

SOCIALE MEDIA 

Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale 

netwerken, met name Facebook. Deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel 

van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. U dient zich ervan bewust te zijn 

dat Nicole Coaching hierop geen invloed kan uitoefenen. Leest u de privacyverklaring en de 

disclaimer van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze sociale 

netwerken met de (persoons)gegevens doen, die zij via deze cookies verkrijgen. 

GOOGLE ANALYTICS 

De website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 

gebruiken. Google Analytics plaatst hiertoe cookies. De aldus verkregen informatie wordt, met 

inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op 

servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. U vindt het 

Privacybeleid van Google Analytics op: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ en 

https://policies.google.com/privacy. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten 

over de website aan Nicole Coaching te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 

namens Google verwerken. Nicole Coaching heeft hier geen invloed op. 

Nicole Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om via www.nicolecoaching.nl verkregen 

Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 
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GEEN OVERIGE COOKIES 

De website gebruikt alleen de bovengenoemde cookies (Sociale Media en Google Analytics) en plaatst verder 

geen cookies. 

DIT BELEID KAN VERANDEREN 

Het Cookiebeleid van Nicole Coaching kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig 

de meest recente versie van dit beleid te raadplegen. De huidige versie is opgesteld op 4 januari 

2019. 

 

Nicole Coaching 

Touwbaan 14 

2953HB Alblasserdam 

 

Telefoon:  06 289 480 42 

e-mail:  info@nicolecoaching.nl 

KvK nummer:  67578489 
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