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Cookies 

Gaia Hoeve Praktijk voor Healing en Bewustzijn 
 
Wat zijn ‘cookies’?  
Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt Gaia 
Hoeve gebruik van zogenaamde ‘cookies’: kleine bestandjes die met pagina’s van een website 
worden meegestuurd en door uw browser worden opgeslagen.  
 
Alleen analytische cookies  
Op https://gaiahoeve.wixsite.com/healing-bewustzijn wordt geen gebruik gemaakt van cookies om 
persoonsgegevens of pseudo-anonieme gegevens te verzamelen. Ook maken we geen gebruik van 
remarketing of personalisatie (zogenaamde ‘profilering’) en slaan we geen IP -adressen op. We 
maken dus ook geen gebruik van zogenaamde trackingcookies: cookies die bezoekers tijdens het 
surfen over andere websites kunnen volgen.  
We gebruiken alleen cookies voor onderzoek en webstatistieken, zogenaamde analytische 
cookies. Dat doet Gaia Hoeve om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze 
informatie helpt de site te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten, bijvoorbeeld door het 
door u gekozen menu-item en gebruikte zoektermen te onthouden voor een volgend bezoek.  
Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Omdat we verder aan alle voorwaarden 
voldoen (zo verzamelen we ook geen gegevens voor advertentiefuncties en delen we geen 
gegevens met Google of andere derden), hoeven we u voor het plaatsen van onze analytisc he 
cookies geen toestemming te vragen.  
 
Geen Google  
Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics maar van Matomo voor het meten van 
websitebezoek. Matomo is een open source webanalysepakket. Alleen Gaia Hoeve heeft toegang 
tot de verzamelde data in Matomo. Voor meer informatie over Matomo 
zie https://matomo.org/privacy/  
 
Weigeren en verwijderen cookies  
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen 
te wijzigen. U kunt de cookies handmatig verwijderen, automatisch verwijderen of weigeren, 
allemaal tegelijk of per site.  
Instructies over het beheren en verwijde ren van cookies in de diverse browsers vindt u 
bijvoorbeeld op de website van Microsoft.  
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