
Privacybeleid 
 
Modern Coiffure Compagnie respecteert de privacy en acht een goede omgang met 
persoonsgegevens van groot belang. In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen 
hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren 
en beschermen.  
 
Persoonsgegevens 
 
De persoonsgegevens die wij verzamelen (naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, 
telefoonnummer, betalingsgegevens) worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen 
van uw kappersbezoek. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, 
behalve na uw expliciete toestemming, of wanneer enige wettelijke bepaling ons 
hiertoe verplicht. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of 
verwijdering van uw persoonsgegevens. 
 
Telefoongegevens 
   
U kan ons contacteren per telefoon. Modern Coiffure Compagnie zal uw naam en 
telefoonnummer enkel voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens 
worden door Modern Coiffure Compagnie beveiligd opgeslagen.  
 
 
Cookies 
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen 
wanneer u websites gebruikt. U kunt regelen hoe websites cookies gebruiken door de 
privacyinstellingen van uw browser te configureren. Raadpleeg de Help-functie van uw 
browser voor meer informatie over cookie-instellingen. Als u cookies volledig 
uitschakelt, werkt de websites van Modern Coiffure Compagnie mogelijk niet goed. 
 
Modern Coiffure Compagnie en de bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van onze 
activiteiten, gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om: 
 

• U te verifiëren en identificeren op onze website zodat we u de door u gewenste 
services kunnen leveren 

• Gegevens te volgen die u aan ons hebt verstrekt, terwijl u over de Modern 
Coiffure Compagnie website surft 

• Te onthouden wat uw voorkeuren zijn voor de Modern Coiffure Compagnie  
website  

• Uw gebruik van de Modern Coiffure Compagnie website te meten zodat we 
deze kunnen verbeteren  
 

 
Hoe kan ik het gebruik van cookies op de Modern Coiffure Compagnie website 
beheren?  
 
Wij willen je zoveel mogelijk controle geven over het gebruik van cookies via onze 
diensten. Daarom kan je het gebruik van cookies op onze website beheren door alle 



cookies te accepteren of om uw eigen keuze te maken tussen de drie categorieën die 
wij gebruiken. U kan uw cookie voorkeuren ook beheren via uw eigen browser.  
 
Uw voorkeuren voor cookies beheren 
 
We gebruiken drie categorieën cookies en vergelijkbare technologieën: functionele 
cookies, statistieken, reclame cookies.  
 

Functionele cookies 
Om het gebruik van de site te analyseren en de prestaties te meten en te verbeteren. 

Statistieken 
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun 
website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 
 
Reclame cookies 
Modern Coiffure Compagnie kan advertenties op andere sites presenteren om 
relevante services, artikelen of evenementen te promoten. De cookies worden 
gebruikt om reclameboodschappen relevanter voor u en uw interesses te maken. Ze 
voeren ook functies uit zoals voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend 
opnieuw verschijnt. Deze advertenties zijn uitsluitend bedoeld om u bewust te maken 
van relevante Modern Coiffure Compagnie promoties. Modern Coiffure Compagnie 
verkoopt uw gegevens niet aan derden. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer 
informatie. 

 
 
Welke cookies worden er geplaatst via onze site 
 
Functionele cookies 
 
_hs 
Deze First party cookie is strikt noodzakelijk voor de werking van onze website.  
Duur: per sessie. 
 
_SSR-caching 
Deze First party cookie is strikt noodzakelijk voor het renderen van onze website.  
Duur: per sessie. 
 
 
Statistieken cookies 
 
_ga 
Deze Third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om een 
generalistisch beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, 
sessies en campagne data. Er wordt gebruik gemaakt van een random gegenereerde ID. 
Duur: 2 jaar 
 
_gat 
Deze cookie houdt geen user informatie bij, het stelt onze website in staat het aantal 
requests te limiteren op doubleclick.net. Duur: per sessie 



 
_gid 
Deze Third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om het aantal 
paginabezoeken bij te houden. Duur: 24 uur 
 
 
Reclame cookies 
 
1P_JAR 
Deze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website 
gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de 
genoemde website bezocht. Third party HTTP cookie wordt gebruikt door Google 
Universal Analytics. Duur: per sessie 
 
NID 
Deze cookie is ingesteld door DoubleClick (eigendom van Google) om u te helpen een 
profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te 
tonen. Het belangrijkste doel van deze cookie is: Doelstelling/Adverteren. Duur : 3 
maanden 
 
CONSENT 
Deze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website 
gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de 
genoemde website bezocht. Het belangrijkste doel van deze cookie is: 
Doelstelling/Adverteren; Duur : 2 jaar 
 
 
ANID 
Deze Third party cookie wordt gebruikt door Google.com en wordt gebruikt voor 
marketingdoeleinden. Duur : persistent 
 
 
DV 
Deze Third party cookie wordt gebruikt door Google.com en wordt gebruikt voor 
marketingdoeleinden. Duur : persistent 
 
_fbp 
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime 
bieden van externe adverteerders. Het belangrijkste doel van deze cookie is: Adverteren. 
Duur: 2 jaar 
 
_fr 
Deze Third party HTTP cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om een 
generalistisch beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, 
sessies en campagne data. Er wordt gebruik gemaakt van een random gegenereerde ID. 
Duur: 3 maanden 
 
 
 



First party cookies 

Modern Coiffure Compagnie maakt vooral gebruik van first party cookies of directe 
cookies die dienen om je gebruikservaring op de website van Modern Coiffure 
Compagnie te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze website zelf 
verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde 
zaken van de bezoeker, zoals de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de 
website spendeert. 

Third party cookies 

Er zijn ook derde partijen met een andere domeinnaam die via de website van Modern 
Coiffure Compagnie cookies plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. 
Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een 
gebruikersprofiel aan. 

Partijen die mogelijks cookies zetten: 

o Google Analytics, Google Ads en Google 
Remarketing: https://www.google.be/intl/nl/policies/technologies/cookies/ 

o Facebook pixel: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 
Overige en onvoorziene cookies 

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat we niet altijd 
inzicht hebben in de cookies die via onze website worden geplaatst door derde partijen. 
Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen 
bevatten; dit zijn teksten, documenten, foto’s of video’s die bij een andere partij 
opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. 
Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we 
hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks 
contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden 
daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy 
gewaarborgd heeft. 

De bewaartermijn verschilt van cookie tot cookie, algemeen geldt dat de cookie wordt 
bewaard totdat de gebruiker zijn cookies verwijdert. 

U kunt de cookies, en andere bestanden en technologieën die Modern Coiffure 
Compagnie en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna 
beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad 
block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de 
website niet meer optimaal kan gebruiken. 

 

 



Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw 
browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera. 

• link google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 
• link mozilla firefox: https://www.mozilla.org/nl/privacy/  
• link internet explorer: https://privacy.microsoft.com/nl-nl 
• link safari : http://support.apple.com/kb/PH5042 
• link opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html 

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu. 
Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle 
mogelijkheden optimaal kunt benutten. 

 
Wijzigingen privacy- en cookieverklaring 
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en 
cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, 
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Vragen? 
 
Heeft u nog vragen over onze Privacy policy en Cookieverklaring dan kan u contact 
opnemen met : Jo De Smet, Modern Coiffure Compagnie, Marktplein 42, Sint-Lievens 
Houtem. Tel 053 62 33 01 


