
Cookieverklaring 
Cookies 
 

Kapper Kilian maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Voor deze Cookies is Kapper 

Kilian niet verplicht toestemming te vragen. Als u wilt kunt u deze Cookies blokkeren via uw browser. 

U heeft het recht op inzage rectificatie, beperking en verwijdering van persoonlijke gegevens. Denkt 

u dat de Cookies in strijd zijn met de regelgeving, heeft u andere vragen of opmerkingen of wilt u 

bovenstaand recht uitoefenen. Neemt u dan alstublieft contact op via info@kapperkilian.nl of de via 

de website. 

Functionele Cookies 
 

Zodra u bij de Cookie-melding op “OK” klikt, bewaard Kapper Kilian een Cookie op uw apparaat. In 

deze Cookie staat aangegeven dat u hierop heeft geklikt en bevat geen overige informatie. Dit is om 

te zorgen dat als u de website vaker bezoekt, u niet elke keer de melding hoeft weg te klikken. De 

Cookie wordt 30 dagen bewaard. Als u de website 30 dagen niet bezoekt, zult u opnieuw de Cookie-

melding zien. Voor het maken van afspraken via de website maakt Kapper Kilian gebruik van de 

widget van Salonhub®. De widget van Salonhub® gebruikt Cookies om uw voorkeuren en instellingen 

te bewaren. Met Salonhub® is een verwerkersovereenkomst afgesloten om uw privacy te 

waarborgen. 

Analytische Cookies 
 

Kapper Kilian maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe goed de website wordt 

bezocht en hoe deze wordt gebruikt. Hiervoor zijn Analytische Cookies nodig. Hierbij worden diverse 

gegevens verzameld zoals: 

-Opgevraagde pagina’s en downloads en navigatie door de website; 

-Geanonimiseerde IP-adressen (hiervan wordt het laatste octet weggelaten); 

-User Agents (browser en besturingssysteem); 

-Gebruikt apparaat (type, merk); 

-Locatie (ongeveer op basis van geanonimiseerde IP-adressen); 

-Gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op de website te komen; 

-Gebruikte zoektermen op de website zelf; 

-Gebruikte links om op de website te komen. 

Deze gegevens blijven ongeveer 60 dagen bewaard, daarna worden ze samengevoegd tot globale 

informatie. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt en wordt niet gebruikt voor andere 

Google-diensten. Het delen van de informatie met Google voor andere doeleinden is uitgezet. Om 

uw privacy te respecteren is Google Analytics ingesteld volgens de “Handleiding privacyvriendelijk 

instellen van Google Analytics” gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens op 15 augustus 

2018. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Voor het maken van afspraken via de website maakt Kapper Kilian gebruik van de widget van 

Salonhub®. De widget van Salonhub® maakt gebruikt Google Analytics. Met Salonhub® is een 

verwerkersovereenkomst gesloten om uw privacy te waarborgen. 
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