
Cookies 

Google Analytics 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-
dienst. 
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website 
gebruiken. 
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze 
gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan 
deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het 
internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties 
(Adwords) en overige Googlediensten en producten. 

Facebook Pixel 
Via onze website worden cookies geplaatst van Facebook, als deel van de “Pixel” dienst. 
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website 
gebruiken. 
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze 
gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Facebook. Facebook 
kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op 
het internet volgen. Wij gebruiken deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte 
advertenties. 
 

Cookies van derde partijen 
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze 
privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de 
meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds 
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens 
Magnetischearmbanden.nl 
Planciusstraat 29 Amersfoort Nederland  
T 31+ 6 55 88 44 94  
E info@magnetischearmbanden.nl  

Contactpersoon voor privacyzaken 
Alex Meulenbroeks 

mailto:info@magnetischearmbanden.nl
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