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Basic-Fit maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies.

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, tablet of 

smartphone worden geplaatst. In dit tekstbestand wordt (geanonimiseerde) informatie opgeslagen die bij een later 

bezoek weer kan worden herkend door deze website. Sommige cookies zijn nodig voor de goede werking van een 

website, andere cookies zijn handig voor de bezoeker zodat je niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren en 

weer andere cookies maken het website beheerders en adverteerders mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen. 

Het gebruik van cookies op onze websites is voor Basic-Fit belangrijk en daarom willen we je in deze cookieverklaring 

dan ook zo goed mogelijk informeren over het gebruik van cookies door Basic-Fit.

SOORTEN COOKIES
Op de websites van Basic-Fit maken we gebruik van verschillende soorten cookies. Deze zijn te verdelen in de 

volgende soorten:

1. FUNCTIONELE COOKIES
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de websites van Basic-Fit. Zonder deze cookies werken 

(delen van) de websites niet, zoals bijvoorbeeld het inloggen of worden voorkeuren zoals taalkeuzes niet onthouden.

2. ANALYTISCHE COOKIES
Analytische cookies worden gebruikt om de website te verbeteren. Met deze informatie die anoniem wordt opgeslagen, 

zien we welke pagina’s het meest worden bezocht, welke pagina’s foutmeldingen opleveren, via welke browser 

bezoekers surfen, etc. Zo kunnen we de kwaliteit en effectiviteit van de website bekijken en het gebruiksgemak van 

de website verbeteren. Basic-Fit volgt hierbij geen individuele bezoekers.

3. NIET-FUNCTIONELE COOKIES
Alle andere cookies zijn niet-functionele cookies en worden enkel gebruikt met voorafgaande toestemming van 

bezoekers van onze website. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om:

  online advertenties/campagnes te optimaliseren om bijvoorbeeld te voorkomen dat je steeds dezelfde 

advertentie te zien krijgt

  bij te houden hoeveel bezoekers op advertenties klikken ten behoeve van de afrekening met de adverteerder

  websites die je bezoekt te registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses om je te 

kunnen voorzien van relevante inhoud en advertenties

  te weten of je op een advertentie hebt geklikt

 informatie over je surfgedrag door te geven aan andere websites

  het mogelijk te maken dat er gebruik gemaakt wordt van diensten van andere partijen om advertenties aan 

je te kunnen tonen

Voor het gebruik van deze niet-functionele cookies vraagt Basic-Fit je dus eerst om toestemming.



4. COOKIES VAN DERDEN
Adverteerders (al dan niet in opdracht van Basic-Fit) gebruiken eigen cookies op de website van Basic-Fit om voor jou 

relevant geachte advertenties te laten zien. Hiervoor zal je eerst om toestemming worden gevraagd.

HIER vind je een overzicht van de cookies die Basic-Fit gebruikt op haar websites.

BLOKKEREN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES
Het is mogelijk om geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies of om cookies te blokkeren. Dat je 

standaard cookies niet wilt accepteren kan je veelal instellen in je internetbrowser. Hoe je dit kan doen verschilt per 

browser. Je kan de helpfunctie van je browser gebruiken om te kijken hoe je cookies kan verwijderen. Indien je vragen 

hebt over het instellen, neem dan contact op met de aanbieder van je browser.

Let op dat wanneer je cookies uitschakelt via de browser of op een andere wijze blokkeert, het kan voorkomen dat 

bepaalde diensten of onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.

Ook na het bezoek aan websites is het mogelijk om cookies van je computer, tablet of smartphone te verwijderen. 

Dit kan je eveneens in je browser doen.






