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Gebruik cookies door Dol-Fijn Kinderopvang B.V. 
 
Dol-Fijn Kinderopvang B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie een eenvoudige klein bestand dat 
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op je apparaat wordt 
opgeslagen. Graag informeren wij je over de verschillende soorten cookies die geplaatst worden bij een 
bezoek aan onze website. 
 
Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op je device 
wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ 
genoemd).  
 
Functionele cookies 
Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. De cookies worden geplaatst op het 
moment dat je de website bezoekt. De cookies onthouden bijvoorbeeld je gegevens wanneer jij een 
formulier invult.  
 
Cookiemelding  

 
Google tagmanager  

 

Statistische cookies 
Deze cookies analyseren we het gebruik van de website, zodat we de website gebruiksvriendelijker 
kunne maken. Hierbij slaan we geen persoonsgegevens op. 
 

 

 

 

Naam  Doel Bewaartermijn 
Dol-FijnCookieAccepted De cookie wordt gebruikt om te 

onderzoeken of je de 
cookiemelding wel of niet hebt 
geaccepteerd  

De cookie wordt na één sessie 
verwijderd.  

Naam  Doel Bewaartermijn 
NID Beheren van tags op de 

website om er bijvoorbeeld voor 
te zorgen dat de website correct 
door zoekprogramma’s  

De cookie wordt na één sessie 
verwijderd.  
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Tracking cookies 
In onderstaand overzicht vind je cookies die wij gebruiken voor remarketing. Als wij informatie hebben 
die wij interessant voor jou vinden, kunnen wij deze cookies gebruiken om relevante advertenties te 
laten zien op bijvoorbeeld Meta*, YouTube of Linkedin.  
 
*Facebook heeft haar naam gewijzigd in Meta Platforms Ireland Platforms Ireland Limited.  

Naam  Aanbieder Doel Bewaartermijn 
_ga, _gid, _gat __utma, 
collect  

Google Analytics De cookie wordt gebruikt 
om statistieken te 
analyseren, zodat we onze 
website kunnen 
verbeteren.  

De cookie wordt na 
maximaal 14 
maanden verwijderd.  

_gcl _au, ajs _user _id, 
_hstc, BEAMER_DATE, 
BEAMER_FIRTST_VISIT< 
_fbp, hubspotuk, 
_hjlncludedinSample 

Hotjar Verbeteren van de 
gebruikservaring van de 
website door het testen 
van nieuwe 
functionaliteiten. Deze 
cookies worden enkel 
geplaatst wanneer alle 
cookies zijn geaccepteerd.   

De cookie wordt 1 
jaar bewaard.  

Google Optimize  Google Optimize  Verbeteren van de 
gebruikerservaring van de 
website door het testen 
van nieuwe 
functionaliteiten.  

De cookie wordt 
maximaal 2 jaar 
bewaard.  

Naam  Aanbieder Doel Bewaartermijn 
id, _drt_, __gads, IDE, 
DSID  

DoubleClick Floodlight  Meten van clicks naar deze 
website om daarmee 
advertentiecampagnes te 
optimaliseren.   

De cookie wordt na 
maximaal 18 
maanden verwijderd.  

_fbp, c_user, xs, datr, 
fr, wd, spin, sb 

Meta De Meta pixel ziet welke 
pagina’s je bekijkt. Zo 
kunnen we je relevante 
advertenties tonen op Meta   

De cookie van Meta 
wordt 2 jaar 
bewaard.  

Google ads, Dynamic 
Remarketing 

Google Dynamic 
Remarketing 

Meten van clicks naar deze 
website om daarmee 
advertentiecampagnes te 
optimaliseren.   

De cookie wordt naar 
90 dagen verwijderd.  

APISID, HSID 
LOGIN_INFO, PREF, 
SAPISED, SID, SSID 
 
 

 

YouTube Verzamelen van 
bezoekersinformatie en 
aangepaste 
voorkeursinstellingen. 

De cookie wordt 
maximaal twee jaar 
bewaard.  
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Verwijderen cookies 
Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat 
heel eenvoudig. Klik op één van onderstaande browsers om direct naar de handleiding van jouw 
browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je 
voorkeuren moeten instellen of opnieuw moet inloggen.  

Hoe je cookies uit kunt schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd: 

 Google Chrome 
 Firefox 
 Internet Explorer 
 Safari 
 Opera 
 Microsoft Edge 

Ook mobiele apparaten slaan cookies op. Verwijderen is eenvoudig: 

 iOS Safari (Apple’s iPhone en iPad) 
 Android Chrome 

 

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer of smartphone cookies plaatsen, dan kun je je 
browserinstellingen aanpassen waardoor je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden 
geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je alle cookies van derde partijen weigert. 
Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke 
browser en apparaat moet aanpassen.  

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website 
helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat je bepaalde 
onderdelen niet meer kunt zien.  

Privacyverklaring 
Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die 
persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat 
ze aan ons door jou worden verstrekt. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene 

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Deze cookie wordt door 
YouTube gezet om de 
breedte van je scherm te 
meten voor de beste 
verhoudingen van de video. 

De cookie wordt zes 
maanden bewaard. 

YSC YouTube Deze cookie wordt door 
YouTube gezet op 
webpagina’s met 
embedded video’s.  

De cookie wordt na 
één sessie 
verwijderd. 

MUID, SRCHUID, NAP, 
MUIDB, SCRCHD, 
ANON, SRCHUSR, 
SRCHHPGUSR 

Bing Deze cookies worden door 
Bing gezet op de clicks 
naar deze website te meten 
om daarmee 
advertentiecampagnes te 
optimaliseren.  

De cookie wordt 
maximaal een jaar 
bewaard.  
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Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Meer informatie hieronder vind je in onze privacy 
statement: 
www.dol-fijnkinderopvang.nl 
 
Heb je vragen of opmerkingen? 
Bij vragen of opmerkingen over het gebruik van jouw gegevens, kun je ons daarover.  
Mailen: dol-fijnkinderopvang@live.nl  
 

  

 

 

 


