
 

 

Cookiebeleid 
 
De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor READY2IMPROVE en wij 
houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR. 
 
Dit cookiebeleid informeert u wat cookies zijn en hoe READY2IMPROVE deze cookies 
gebruikt op onze website.   
 
 

1. Wie zijn wij? 
 

READY2IMPROVE CVBA, bekend onder de handelsnaam “HET FITSTE BEDRIJF”, met 
maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Fabriekstraat 101, en met 
ondernemingsnummer 0808.805.202  gebruikt ook cookies op haar website: 
https://www.fitstebedrijf.com/.     
 
Indien u contact wenst op te nemen hieromtrent, dan kan dit via de onderstaande 
contactgegevens:  
 
 READY2IMPROVE CVBA (t.a.v. Melissa Everaerts) 
 Fabriekstraat 101 
 3800 Sint-Truiden 
 info@ready2improve.eu  
 
 

2. Wat zijn cookies? 
 
Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer (en tablet of 
smartphone) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.  Deze cookies laten ons 
toe om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. 
taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…).  Deze gegevens helpen ons ook om de 
website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.    
 
 
3. Waarom gebruiken wij cookies?  
 
Op onze website worden verschillende cookies gebruikt voor verscheidene doeleinden:  
 

• Strikt noodzakelijke of technische cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het 
functioneren van de website.  Deze cookies vergemakkelijken het browsen en stellen u 
in staat de functies te gebruiken.  Zonder deze cookies zouden de diensten, die 
noodzakelijk zijn voor bv. de beveiliging van de website niet aangeboden kunnen 
worden. Deze cookies verzamelen enkel anonieme gegevens. 
 

• Analytische/statistische cookies: Deze cookies verzamelen gegevens over hoe de 
bezoekers gebruik maken van de website (zoals welke pagina’s het meest bezocht zijn, 
hoe bezoekers van de ene naar de andere link doorklikken, of bezoekers 
foutmeldingen krijgen,…).  Het gaat  hier om anonieme gegevens.  

 
We gebruiken onder meer de volgende dienst voor statistische doeleinden:  

- Google Analytics: Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. 
(“Google”).  Google Analytics maakt gebruik van cookies om deze website te helpen 
analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.  De door de cookies gegenereerde 
gegevens over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd 
naar Google-servers, mogelijks in de VS.    

https://www.fitstebedrijf.com/
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• Functionele cookies: Deze cookies verzamelen gegevens om de 
gebruiksvriendelijkheid van de website en de ervaring van de bezoekers te verbeteren 
(zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar de website, uw gebruikersnaam en 
taal- of landkeuze onthouden, en wijzigingen onthouden die u hebt doorgevoerd zoals 
o.m. het lettertype).  De cookies verzamelen enkel anonieme gegevens. 
 

• Commerciële cookies: Deze cookies verzamelen gegevens  om advertenties te tonen 
die relevant zijn voor u.  Het betreft anonieme gegevens.  Hiervoor vertonen wij 
advertenties via reclamepartners- en netwerken die gebruikmaken van derdencookies.  
De commerciële cookies worden ook gebruikt om de publiciteit aan te passen aan uw 
interesses, het aantal keren dat u reclame ziet te beperken en de doeltreffendheid van 
de publiciteit of een webpagina te meten.  De commerciële cookies onthouden welke 
website u bezocht hebt en deze informatie kan met derden gedeeld worden.  Concreter 
betekent dit dat, nadat u onze website bezocht hebt, u soms elders op het internet 
advertenties kan zien over onze diensten. 

 
We gebruiken onder meer de volgende dienst voor marketingdoeleinden:   
- Google:  Er wordt gebruik gemaakt van cookies van Google, zoals DoubleClick, 

zodat op basis van het websitebezoek en surfgedrag relevantere reclame getoond 
kan worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de doeltreffendheid van 
onlinemarketing te meten.  De verzamelde gegevens zijn anoniem.  De gegevens 
worden wle door Google bewaard en verwerkt.  Op de website van Google vindt u 
meer informatie over hun gegevensverwerking. 

 

• Cookies voor sociale media: Sommige webpagina’s op onze website bevatten 
mogelijks sociale media plugins van verschillende social media zodat u gemakkelijk  
verbinding kan maken met deze sociale media kanalen.  Het gaat hier onder meer om 
Facebook en Twitter.  
De socialie media serviceproviders kunnen via deze plugins hun eigen cookies op uw 
computer plaatsen.  Onze onderneming heeft geen controle over deze cookies.  Op de 
website van de desbetreffende social media serviceproviders kan u meer informatie 
terugvinden over hoe zij deze cookies gebruiken. 

 
 

4. Rechtsgrond voor de cookies 
 
De technische, analytische, functionele en commerciële cookies  verzamelen geen 
persoonsgegevens.  De verwerking door deze cookies is gebaseerd op het gerechtvaardigd 
belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze 
onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).  De belangen 
werden reeds onder punt 3  uiteengezet. 
 
De cookies voor sociale media verwerken gegevens op basis van uw toestemming.   
 
U kan te allen tijde uw toestemming voor ons gebruik van cookies wijzigen of intrekken.  
Indien u uw toestemming wilt wijzigen of intrekken, dan kan u de browser waarmee u de 
website bezoekt, gebruiken om de voorwaarden voor de cookies aan te passen, zoals het 
activeren, uitschakelen of verwijderen van cookies.  U dient hiervoor de instructies van 
uw browser te volgen.   
 
Indien u bepaalde cookies niet activeert kunnen wij u geen probleemloos bezoek van de 
website garanderen, door bv. vertraagde pagina’s of de mogelijkheid dat bepaalde delen 
van de website niet toegankelijk en/of te gebruiken zijn, of dat ze maar gedeeltelijk 
toegankelijk en/of te gebruiken zijn. 
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5. Third party cookies  
 
“First party cookies” zijn cookies die wij op uw computer plaatsen tijdens uw bezoek aan 
onze website. 
 
“Third party cookies” zijn cookies die derde partijen op uw computer plaatsen wanneer u 
onze website bezoekt.  Het gaat onder meer om Facebook en Twitter. 
 
Onze onderneming heeft niet steeds controle over hoe deze derden de cookies gebruiken.  
U kan hiervoor meer informatie terugvinden op de website van de desbetreffende derde 
(zie ook hierboven).  
 
 

6. Hoe lang bewaren we cookies?  
 
De bewaartermijn van de cookies is afhankelijk van het soort cookie. Zo zal een sessie-
cookie niet langer op uw computer staan nadat u gestopt bent met surfen.  Permanente 
cookies daarentegen blijven op uw computer staan, ook nadat u gestopt bent met surfen, 
totdat ze vervallen of u ze verwijdert.  
 


