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Privacy en cookies 
 
 

Cookie erbij? 
We gebruiken cookies op capeesh.nu om de site goed te laten werken en te beveiligen. Een cookie is een 
klein tekstbestand dat een browser op je computer, tablet of mobiele telefoon zet.  
 
Een cookie kan geen kwaad 
Het heeft niets te maken met computervirussen of andere kwalijke zaken. Cookies kosten je computer 
geen extra geheugen en maken je computer ook niet trager. De cookies die we bij Capeesh gebruiken 
bewaren niet je naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens. We weten op basis van de cookies 
dus niet wie je bent. 
 
Onze cookies bevatten geen privacygevoelige informatie 
We gebruiken alleen cookies van Google Analytics. De functionele en noodzakelijke cookies zijn nodig om 
onze website en ons contactformulier goed te laten werken en beveiligen. Met analytische cookies kunnen 
we bezoeken en kliks meten. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren. We gebruiken de 
informatie niet om persoonlijke profielen te maken. Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld 
volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. We bewaren cookies maximaal 24 maanden en 
we geven met deze cookies data door aan Google in de Verenigde Staten. 
 
Google Analytics plaatst een _ga cookie 
Deze informatie sturen we met deze cookie door naar Google Analytics: 

• URL (om bezoek op pagina’s te meten) 

• Bron van het verkeer (betaald verkeer, organisch verkeer, referrals etc.) 

• Interacties op de pagina (klikken op links en buttons, scrolldiepte pagina, interactie met 
formuliervelden – waarbij we alleen de naam van het formulierveld verzenden, niet gegevens die je 
invult) 

• Type browser, schermresolutie, besturingssysteem, locatie 
 

Hier mag je ons ook aan houden 
Vul je ons contactformulier in? Dan gebruiken we die gegevens alleen om contact met je te zoeken. 
Hebben we elkaar gevonden? Dan verwijderen we deze gegevens meteen. 
 
Veranderen we iets in de cookie-instellingen? Of merken we dat het toch nodig is een stevig juridische 
tekst op te stellen? Je ziet de meest recente versie altijd op capeesh.nu. 
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