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Cookie verklaring 

Wij gebruiken cookies ter verbetering van uw gebruikerservaring op onze website www.uma-
institute.com/clinic (de Website). Deze informatie is altijd anoniem. U gaat akkoord met de 

cookies door de Website te gebruiken of de cookies te accepteren middels een klik op de 
acceptatieknop. 

Wat zijn cookies? 

Als een bezoeker een website bezoekt wordt er een klein tekstbestandje op de computer, 
smartphone of tablet opgeslagen. Dit tekstbestandje is een cookie. Het bestandje wordt geplaatst 
om informatie in op te slaan. 

Sommige cookies zijn nodig om de Website te laten functioneren. Andere cookies zijn handig 
voor de bezoeker. Hiermee wordt bijvoorbeeld uw gebruikersnaam bewaard. En sommige 
cookies worden gebruikt om informatie te vergaren waarmee de Website geoptimaliseerd wordt. 

Waarom gebruiken wij cookies? 

De cookies die geplaatst worden bij het bezoek aan de Website worden gebruikt om uw 
gebruikerservaring te verbeteren. De website wordt eenvoudiger in gebruik door cookies. 

Daarnaast gebruiken we cookies om anonieme informatie te verzamelen en statistieken samen te 
stellen waarmee we inzicht verkrijgen in de manier waarop mensen de Website gebruiken. 
Hierdoor kunnen we de structuur en inhoud van onze site verbeteren. We kunnen u nooit 
persoonlijk identificeren op basis van deze informatie. 

Cookies verwijderen 

Wanneer er al cookies geplaatst zijn en u wilt deze verwijderen dan kunt u dit doen via de 
browserinstellingen op uw computer. De wijze waarop u dit kan doen verschilt per browser. 
Hiervoor willen we u dan ook verwijzen naar de help functie van uw browser. 

Welke cookies kunnen er geplaatst worden? 

First party cookies & Third party cookies. We maken gebruik van zogenaamde first party cookies 

en third party cookies. First party cookies worden geplaatst door ons zelf. Third party cookies 
worden geplaatst door derden. Dit komt doordat wij gebruik maken van Google Analytics en 
koppelingen met social media aanbieden. Een gedetailleerde opsomming van cookies vindt u 
hieronder. 

Sessie cookies en blijvende cookies. Sommige cookies worden geplaatst als u de website 

bezoekt en gelijk ook weer verwijderd als u de Website verlaat. Dit zijn sessie cookies. Blijvende 
cookies zijn cookies die voor een bepaalde tijd op de Website blijven staan. Deze tijd verschilt 
per cookie. Mocht u de cookies willen verwijderen dan kan dit in uw browserinstellingen. 
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Noodzakelijke en functionele cookies. Noodzakelijk cookies zijn nodig om onze website goed te 

laten functioneren en zijn bijvoorbeeld belangrijk voor de navigatie door onze website. Of zijn 
bijvoorbeeld nodig om een winkelmandje bij te houden. Of om uw gebruikersnaam te 
onthouden. 

Cookies ter verbetering van onze site. Deze cookies helpen ons om inzicht te verkrijgen in hoe 

onze bezoekers gebruik maken van de Website. We krijgen bijvoorbeeld informatie over de 
bezoekduur, populaire gebieden en probleemgebieden van de Website. Zonder deze informatie 
kunnen we de Website niet voor onze bezoekers verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en we 
zullen u nooit kunnen ‘herkennen'. Deze cookies vallen zowel onder sessie cookies en blijvende 
cookies. 

Wij maken gebruik van de  volgende cookies 

Google Analytics 

Google Maps 

Cookie Doel Tijd

utma Registreert van elke bezoeker het aantal bezoeken, de tijd van het eerste 
bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek.

Na 2 jaar

Cookie Doel Tijd

apisid Deze cookie wordt geplaatst om google maps te laten functioneren. 10 jaar
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Overig 

Wanneer er al cookies geplaatst zijn en u wilt deze verwijderen dan kunt u dit doen via de 
browserinstellingen op uw computer. De wijze waarop u dit kan doen verschilt per browser. 
Hiervoor willen we u dan ook verwijzen naar de help functie van uw browser. 

Privacy 

Voor meer privacy gerelateerde zaken verwijzen wij u graag naar ons Privacy Reglement dat is te 
vinden op de Website: www.uma-institute.com/clinic/privacy.  

Cookie Doel Tijd

http://www.uma-institute.com/clinic/privacy

