
  

COOKIEVERKLARING 

 
Wat is een cookie? 

Sportpunt Houten maakt op deze website gebruik van cookies. Een 
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze 

website wordt meegestuurd en door uw browser (Chrome, Explorer, 

Safari, Firefox etc.) op uw harde schrijf van uw computer, smartphone 
of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij 

een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 
 

De website van Sportpunt Houten maakt geen gebruik van: 

•Permanente cookie 
•Tracking cookies 

 
Wel maken onze websites gebruik van Sessie Cookies en Third Party 

cookies bij links naar You Tube als ook cookies voor Google Analytics. 

 
Waar is deze sessiecookie goed voor? 

De sessiecookie kent de bezoeker - of beter gezegd zijn browsersessie 
- een unieke - willekeurig gegenereerde - waarde toe. 

Joomla kan de volgende informatie aan deze waarde toewijzen: 
         •Taal - voor meertalige websites (meer details hieronder) 

         •Inlogstatus - bijvoorbeeld door in te loggen om de website te 

bewerken of inhoud te lezen die alleen toegankelijk is na inloggen 
 

Joomla gebruikt de cookie ook om het verzenden van het 
contactformulier alleen toe te staan als er een sessiecookie beschikbaar 

is. Spambots die geautomatiseerde spam verzenden, verwerken vaak 

geen cookies en kunnen daarom het contactformulier niet verzenden. 
 

De sessiecookie blijft geldig tot het einde van de sessie (wanneer alle 
browservensters sluiten). 

 

Google Analytics 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse 

bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze 
dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers 

de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 
zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier 



  

geen invloed op. Wij hebben Googletoegestaan de verkregen analytics-

informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 
 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk 
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De 

informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 

servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de 
Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-

programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in 
dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de 

verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 
Wijzigingen 

Wij wijzigen ons cookiebeleid als dat nodig is. Deze wijzigingen worden 
bekendgemaakt op deze pagina. 

 

Meer informatie over cookies? 
Als u vragen heeft over uw cookies en onze cookieverklaring dan kunt 

u deze stellen door een e-mail te sturen naar 

info@sportpunthouten.nl. 
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