
Cookies 
 
Bij het gebruik van deze website kan door Sportcentrum Vredehof en/of door andere 
partijen informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door 
middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op de harde schijf 
van uw computer opslaat. Zo kan de website gebruikers van elkaar onderscheiden. 
 
Let op: Cookies zijn niet gevaarlijk. Cookies zijn geen virus of spyware. Cookies zijn vooral 
bedoeld om het gebruik van een website te vergemakkelijken. Hieronder leest u meer over 
cookies. 
 
Voor welke doeleinden kunnen cookies worden gebruikt? 
De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Sportcentrum Vredehof  
en/of andere partijen wordt verzameld, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 
 
- Voor functionele doeleinden: om het bekijken van de website te vergemakkelijken of om 
uw instellingen en voorkeuren bij gebruik van de website te onthouden. Dit kan bijvoorbeeld 
door in te loggen met een account op een website. 
 
- Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de website te analyseren. 
 
Wat wordt er verder met de verzamelde informatie gedaan? 
Informatie die door Sportcentrum Vredehof is verzameld wordt niet gecombineerd met 
andere persoonsgegevens in ons systeem. Gegevens die andere partijen hebben verzameld, 
kan en wordt niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens in ons systeem.  
Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen is onderworpen aan hun 
eigen privacybeleid. Dit kunt u meestal vinden op de website van deze partij. 
 
Verwijderen en weigeren van cookies: 
Indien u cookies weigert of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de 
website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren of verwijderen van cookies alleen 
gevolgen voor de computer en browser waarop u deze weigert of verwijdert. Als u 
gebruikmaakt van meerdere computers of internetbrowsers, moet u de handeling voor het 
weigeren of verwijderen op iedere computer of in iedere internetbrowser herhalen. 
 
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het 
plaatsen van nieuwe cookies weigeren. 
 
Deze Cookie verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. 
 
Er worden door de volgende partijen Cookies geplaatst bij de website van Sportcentrum 
Vredehof : 
Google Analytics,  
Facebook sharing tools met de AddThis toolbar,  
PHPsessie cookies,   
en Walkinto.in  


