
OPSLAAN VAN PERSOONSGEGEVENS
Deze website bevat geen (contact)formulieren en derhalve worden er geen 
persoonsgegevens opgeslagen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Rendez Vous gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website 
gebruiken:

● Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies
● Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS
● Rendez Vous heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten
● Wij hebben er voor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren zodat de 

gegevens anoniem zijn.
● De bewaarperiode van gegevens op gebruikersniveau en op gebeurtenisniveau die 

zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's en advertentie-ID's (bijvoorbeeld 
DoubleClick-cookies, Advertising-ID van Android, Identifier for Advertisers van Apple)
worden 26 maanden bewaard in Google Analytics

● Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld
● Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google 

Analytics-cookies

Indien u geen prijs stelt op het vastleggen van uw geanonimiseerd bezoekgedrag kunt u 
ervoor zorgen dat de webanalytics tool “Google Analytics” zoals door Rendez Vous gebruikt,
géén gegevens vastlegt in cookies. U dient hiervoor een plug-in te installeren in uw web 
browser.

Klik op onderstaande link voor een overzicht van opt-out plug-ins voor diverse browsers:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” 
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren
hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie 
over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze 
website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar 
van deze website (Rendez Vous) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot 
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de 
informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere 
gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw 
browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat 
geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te 
maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door 
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

