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Cookies 

Op deze website worden zogeheten “cookies” geplaatst om het gebruikersgemak van de website te 

vergroten. Een Cookie is een tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer, 

telefoon of tablet zet op het moment dat je de website bezoekt. Cookies zijn volledig veilig en nooit 

te herleiden naar een individu of persoon. Cookies slaan dus geen informatie op over uw naam, 

leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens. U kunt cookies uitschakelen, maar houd er wel 

rekening mee dat onze website dan niet meer optimaal werkt. U kunt op elk moment cookies 

verwijderen en de meeste cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.  

Logopediepraktijk LogoMere gebruikt cookies om:  

- De website goed te laten functioneren (functionele cookies);  

- Gegevens omtrent bezoekers vast te leggen, te analyseren en op basis daarvan de website te 

verbeteren (analytische cookies).  

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben 

een verwerkersovereenkomst afgesloten om afspraken te maken omtrent dataverwerking. Google 

mag de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Googlediensten. Deze cookies worden na 

maximaal twee jaar automatisch verwijderd. Door gebruik te maken van de website van 

Logopediepraktijk LogoMere geeft u toestemming voor het verwerken van informatie door Google 

op de wijze en voor de doeleinden zoals in onze Privacyverklaring omschreven.  

Links/buttons naar derden 

Op onze website zijn privacy-vriendelijke buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen 

promoten. Hierbij worden geen (tracking) cookies geplaatst en uw online gedrag op onze website 

wordt niet gevolgd. Het gebruik van dit soort media (via derden) is op eigen risico. Logopediepraktijk 

LogoMere raadt u in elk geval aan ook eerst de privacy verklaring(en) van deze derden erop na te 

slaan alvorens u van dit soort diensten gebruik maakt. Logopediepraktijk LogoMere houdt geen 

toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door zulke 

derden. 

Meer informatie over cookies 

Op de website van de consumentenbond kunt u meer lezen over cookies, zie 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies.  

Daarnaast vertellen zij u ook stapsgewijs hoe u cookies kunt verwijderen, zie 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.  

Vragen 

Indoen u na het doornemen van onze cookieverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft, kunt u 

hiervoor contact met ons opnemen.  

Contactgegevens 

Logopediepraktijk LogoMere   Marisya Stam en Monique Traa, praktijkhouders 

Soerabajastraat 1    info@logomere.nl 

1335 GT Almere    036 – 548 56 04 
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