Cookiestatement
Cookies op de website van YoghoYogho
YoghoYogho maakt op de website gebruik van cookies voor het op maliseren van de werking van de
website. Met behulp van deze cookies analyseren wij het gebruik van de website door bezoekers.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat jdens uw bezoek aan onze website via uw browser op
uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit bestand wordt informa e opgeslagen, die
bij een later bezoek weer wordt herkend door de website. Er zijn verschillende soorten cookies.
Sessiecookies beva en informa e die wordt gebruikt binnen één browsersessie en worden
automa sch verwijderd na het afsluiten van de browser. Permanente cookies worden gebruikt om
informa e te verkrijgen tussen verschillende bezoeken van de website, en blijven op de computer
staan na het sluiten van de browser. Deze cookies stellen de website in staat u te herkennen als
terugkerende klant. Met tracking cookies wordt informa e verkregen over uw bezoeken op meerdere
pagina’s en websites. Met deze informa e kan een pro el opgebouwd worden van uw online
surfgedrag en uw interesses.
Waarvoor gebruikt YoghoYogho cookies?
Sommige cookies zijn nodig om de site te laten werken en om het navigeren op de website
gemakkelijker te maken. Dankzij de informa e die wordt opgeslagen, kan onze website u bij een
volgend bezoek herkennen. Wij maken ook gebruik van cookies om de sta s eken van de website bij
te houden, het gebruik van de website te analyseren en zo beter inzicht te krijgen in het gebruik van
bezoekers van onze website. Daarnaast kunnen deze cookies van onszelf of van derden worden
gebruikt om adverten es te tonen die aansluiten op uw interesses. De cookies die geplaatst worden
beva en geen persoonsgegevens en kunnen niet aan een persoon gekoppeld worden.
De cookies die YoghoYogho gebruikt
YoghoYogho maakt gebruik van diverse cookies. Hieronder vindt u een overzicht van deze cookies,
waarbij vermeld is voor welke doeleinden ze gebruikt worden en hoelang de cookies worden
bewaard.
Social media
Op de website van YoghoYogho zijn knoppen opgenomen waarmee u informa e van onze website
kunt delen via social media. U kunt onze informa e delen via Facebook en Twi er. Als u op de knop
klikt om informa e te delen, wordt er door het social media kanaal een cookie geplaatst. Via de
cookie herkent het betre ende bedrijf de eigen gebruiker, waardoor het voor de bij de social media
ingelogde gebruiker mogelijk is informa e direct te delen. YoghoYogho hee hierop geen invloed.
Raadpleeg de privacyverklaringen en cookieverklaringen van de social media par jen voor meer
informa e over welke gegevens worden verzameld en hoe de gegevens worden gebruikt.
Cookies uitschakelen en verwijderen
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U hee de vrije keus om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Dit kunt u in
uw internetbrowser instellen. Het verschilt per browser hoe u deze cookies kunt blokkeren. Meer
informa e over het in- en uitschakelen van cookies wordt meestal in de help-func e van uw browser
uitgelegd. Als u ervoor kiest om deze cookies te blokkeren, is het mogelijk dat de func onaliteit van
de website terugvalt. Meer informa e over het verwijderen van cookies kunt u ook vinden met
behulp van de help-func e van uw browser.

Overzicht Cookies
Hieronder vindt u een lijst van cookies die op de website van YoghoYogho worden gebruikt. U vindt
hier waar de cookies a oms g van zijn, wat het doel is van het plaatsen van de cookies en hoelang
de cookies bewaard worden.
YoghoYogho
YoghoYogho maakt gebruik van een func onele cookie op de website. Deze cookie zorgt ervoor dat er
geen nieuwe connec e tussen uw browser en de webserver gemaakt hoe te worden als u een
nieuwe pagina opent. Zo navigeert u sneller door onze site. Ook wordt dit gebruikt om een bestelling
op de website van klanten te herkennen wanneer ze een bepaalde keuze hebben gemaakt. Deze
sessiecookie maakt het mogelijk om de aankoop mee te nemen naar de betaalpagina, die de vorige
ac viteiten van de bezoeker kan onthouden en dus ook de bestelling. Na het bezoek verdwijnt deze
cookie.
Google Analy cs
YoghoYogho maakt gebruik van Google Analy cs om het bezoek van de website te meten en te
analyseren. Met behulp van deze cookies verzamelen wij anonieme informa e over onder andere
bezoekersaantallen, de duur van een bezoek op onze website, populaire zoektermen en welke
pagina’s het meest bezocht worden. Het doel is het verbeteren van de website en het beter
afstemmen van onze dienstverlening en de inhoud van de website op de behoe en van de bezoekers.
Google kan deze informa e aan derden verscha en indien zij hiertoe we elijk wordt verplicht.
Houdbaarheid: 2 jaar. Privacybeleid van Google Analy cs: h ps://www.google.com/analy cs/learn/
privacy.html?hl=nl
Wij hebben een legi em belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website te
op maliseren.
Google Ads
Google Ads is een adverten edienst van Google Inc. Om te bepalen welke adverten e(klikken)
hebben geleid tot een aankoop of bestelling, worden conversiepixels gebruikt. Hierdoor kan
YoghoYogho achteraf herleiden welke adverten es tot een aankoop hebben geleid, en de getoonde
adverten es zo goed mogelijk laten aansluiten bij de voorkeuren van de bezoeker. Houdbaarheid: 60
dagen. Privacybeleid van Google: h ps://www.google.nl/policies/privacy/
Google Tag Manager
Google Tag Manager is een tool voor het maken en beheren van websitetags vanuit één interface.
Tags zijn kleine websitecodefragmenten waarmee verkeer en bezoekgedrag gemeten kan worden.
Het hulpprogramma voor het beheren van de tags zelf is een cookieloos domein dat geen persoonlijk
iden ceerbare gegevens verzamelt. Het programma zorgt ervoor dat andere tags worden
geac veerd, die op hun beurt wel gegevens kunnen verzamelen.
Facebook Pixel
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Deze website maakt gebruik van het analy sche instrument 'Facebook Pixel' van Facebook Inc. Deze
func e maakt gebruik van Conversion Tracking, Conversion Op miza on, Target Group Retarge ng,
Dynamic Ads, Custom Conversions en een uitgebreide vergelijking hiervan om bezoekers van deze
website te presenteren als onderdeel van het sociale netwerk Facebook-ervaring interessante
adverten es ("Facebook-Ads"). Daarom is op deze website een bijbehorende Facebook-tag
geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij een bezoek aan de website een directe verbinding gemaakt
met de Facebook-server. Deze informa e wordt vervolgens naar de Facebook-server gestuurd en aan
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uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount toegewezen. Meer informa e over de manier waarop
Facebook gegevens verzamelt en gebruikt, en over uw rechten en manieren om uw privacy te
beschermen, vindt u in het privacybeleid op h ps://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt ook
de remarke ngfunc e "Custom Audiences" deac veren op h ps://www.facebook.com/se ngs/?
tab=ads#_=_. Hiervoor moet u op Facebook ingelogd zijn.

