
 

 

COOKIE POLICY ORTHOKLINIEK 

 
Orthokliniek maakt gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy willen waarborgen, vinden wij het belangrijk 
dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Cookies worden beschouwd als persoonsgegevens. Lees 
daarom ook zeker onze privacy policy, zodat u op de hoogte bent van de verwerking van deze 
persoonsgegevens.  
 
Wat zijn cookies? Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw 
computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van onze website in de 
browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u onze website raadpleegt. 
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine 
identificeren.  
 
 
Welke cookies gebruiken wij?  
 
De enige cookies die onze website gebruikt zijn  
 

(1) Analytische cookies 
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze 
website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in 
het voordeel van onze gebruikers. 
 
Overzicht van de specifieke cookies: 
 

(1) “_ga” 
Doel: om gebruikers te onderscheiden 
Bewaartermijn: 2 jaar 
 

(2) “_gid” 
Doel: om gebruikers te onderscheiden 
Bewaartermijn: 24 uur 
 

(3) “_gat” 
Doel: wordt gebruikt om het aantal verzoeken te beperken 
Bewaartermijn: 1 minuut 
 

(4) “AMP_TOKEN” 
Doel: Bevat een token dat kan worden gebruikt om de identiteit van een gebruiker op te vragen bij de AMP 
client-ID service. Andere mogelijke waarden duiden op een offline zijn, inflight request of een fout bij het 
ophalen van een client-ID bij de AMP client-ID service. 
Bewaartermijn: 30 seconden tot één jaar 
 

(5) “_gac <property-id>” 
Doel: Bevat campagne gerelateerde informatie van de gebruiker. Indien u uw Google Analytics – en 
AdWords-accounts heeft gekoppeld, lees de conversietag van AdWords-websites deze cookie, tenzij u zich 
afmeldt.  
Bewaartermijn: 90 dagen 
 
Hoe moet u cookies verwijderen? U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden 
geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies 
nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de 
help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen 
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  
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(1) Cookies verwijderen in Microsoft Edge: 

Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje van het klokje, dit is het 
tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle geschiedenis’ wissen. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. 
Vink in ieder geval ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’. Onderaan kun je 
aangeven of je deze gegevens altijd wilt wissen bij het afsluiten van Microsoft Edge. 
 

(2) Cookies verwijderen in Chrome: 
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ 
wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je 
kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier 'Alles'. 
 

(3) Cookies verwijderen in Firefox: 
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente 
geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval 
‘Cookies’ aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'. 
 

(4) Cookies verwijderen in Safari: 
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. 
Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’. 
 

(5) Cookies verwijderen in Internet Explorer: 
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder 
browsegeschiedenis’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en 
website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’. 
 
 Hoe kan u zich tegen cookies verzetten? Je kunt je browser alle cookies laten weigeren, maar hierdoor 
zullen sites niet meer goed werken. Het is beter om cookies selectief toe te staan. Alle browsers maken 
onderscheid tussen de cookies van onze site en de cookies van derden. 
 

(1) Cookies blokkeren in Chrome: 
Klik op het blad icoon (drie streepjes) en kies voor ‘Opties’, scrol naar beneden en klik op ‘Toon 
geavanceerde instellingen’. Klik onder de knop ‘Privacy’ op ‘Inhoudsinstellingen’. Onder ‘Cookies’ kiest u 
voor ‘Blokkeren’.  
 

(2) Cookies blokkeren in Firefox: 
Ga naar menu of ‘Extra’ > ‘Opties’ > tabblad ‘Privacy’. Onder de optie ‘Cookies’ kan u de optie ‘Cookies 
van website accepteren’ uitvinken en dan selecteren ‘Cookies van derden accepteren: Nooit’. 
 

(3) Cookies blokkeren in Safari: 
Klik rechtsboven op het tandwiel, kies ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy’ en klik op ‘Blokkeer cookies: Altijd’. 
 

(4) Cookies blokkeren in Internet Explorer: 
Om cookies van derden te blokkeren, ga naar het menu ‘Extra’ > ‘Internetopties’ > ‘Privacy’ en klik onder 
Instellingen op ‘Geavanceerd’. Vink ‘Automatische cookieverwerking opheffing’ aan, ga naar ‘Directe 
cookies’ en zet het vinkje voor ‘Accepteren’, bij ‘Indirecte cookies’ een vinkje voor ‘Blokkeren’ en klik op  
‘OK’. 
 
 
De verwerking van persoonsgegevens - Met het gebruik van sommige cookies worden ook 
persoonsgegevens verwerkt. Lees dus ook zeker onze privacy policy. 


