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Cookieverklaring Inner Beauty Retreat 
 
Dit is de cookieverklaring van Inner Beauty Retreat (“Wij”, “Ons”). In deze verklaring 
lees je welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen. 
 
Het gaat in deze cookieverklaring niet alleen over cookies, maar ook over vergelijkbare 
technieken die worden behandeld als cookies. Om het begrijpelijk te houden, spreken we 
hier over cookies.   
 
De cookieverklaring kan tussendoor wijzigen. Op de website kun je altijd de meest 
actuele versie lezen.  
 
Wat zijn cookies? 
Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt 
meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon 
wordt opgeslagen. Hiermee kunnen persoonsgegevens worden verzameld.   
 
Er bestaan verschillende soorten cookies: functionele, analytische en marketing-cookies. 
Hierna leggen we uit welke cookies wij gebruiken en waarom.  
 
Welke cookies gebruikt Inner Beauty Retreat? 
 
Functionele cookies 
Wij maken gebruik van cookies om gekozen persoonlijke instellingen en voorkeuren van 
een website (zoals de taalinstellingen) te onthouden. Op deze manier kun je onze 
website bezoeken zonder steeds basisinstellingen te hoeven kiezen.   
 
Als je een bestelling plaatst in onze webshop, dan zorgen functionele cookies er ook voor 
dat de webshop onthoudt welke items er in jouw winkelwagen liggen. Wel zo praktisch!  
 
De functionele cookies en hun bewaartermijnen:   
 
Naam Waarom Bewaartermijn 
ac_enable_tracking om te onthouden of jij marketing-cookies 

hebt geaccepteerd van onze website. 
29 dagen 

CONSENT om te onthouden of jij marketing-cookies 
hebt geaccepteerd van YouTube. 

2 jaar 

wc_cart_hash_# Om jouw winkelwagen te onthouden. Altijd 
wc_fragments_# Winkelwagenfunctionaliteit Sessie  

 
Analytische cookies 
Analytische cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website en nieuwsbrieven 
in kaart te brengen.   
 
Voor cookies maken we gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google 
Analytics is privacyvriendelijk ingesteld, zodat traceren op individueel niveau onmogelijk 
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is (het laatste octet van het IP-adres wordt weggelaten). Ook hebben wij ‘gegevens 
delen’ uitgezet en is er een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. 
 
De analytische cookies en hun bewaartermijnen: 
Naam Waarom Bewaartermijn 
_ga Google Analytics om jouw 

websitebezoek te analyseren: dit is 
geanonimiseerd 

2 jaar  

_gat Om ervoor te zorgen dat er niet teveel 
informatie tegelijkertijd wordt 
geanalyseerd  

1 dag 

_gid Google Analytics om jouw 
websitebezoek te analyseren: dit is 
geanonimiseerd 

1 dag 

last_pys_landing_page 
last_pysTrafficSource 
pys_first_visit 
pys_landing_page 
pysTrafficSource 

Deze cookies worden gebruikt om te 
analyseren hoe je op onze website 
terecht bent gekomen en jouw gedrag 
op de website  

6 dagen 

pys_session_limit Deze cookie analyseert jouw sessie 1 dag 
pys_start_session Deze cookie analyseert jouw sessie Sessie  
yt-player-headers-
readable 

Door YouTube om de beste 
videokwaliteit te gebruiken 

Altijd 

 
In onze e-mailmarketing kunnen wij ook gebruik maken van analytische cookies. 
Daarmee kunnen wij inzien wat het gedrag is van de lezer van de e-mail en waar geklikt 
wordt.  
 
In de app Passion kun je er zelf voor kiezen of je tracking aan- of uitzet.  
 
Marketing cookies 
Met marketing cookies worden bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties getoond. Ze 
volgen jou als websitegebruiker en worden daarom ook trackingcookies genoemd.  
  
De marketing/trackingcookies en hun bewaartermijnen: 
 
Naam Waarom Bewaartermijn 
_fbp 
Fr 

Facebook om advertenties te 
tonen  

3 maanden 

ads/ga-audiences Google Adwords om 
bezoekers opnieuw te 
targeten  

Sessie 

prism_# Om interactie te tracken met 
website-content 

29 dagen  

Tr Facebook om advertenties te 
tonen  

Sessie 
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VISITOR_INFO1_LIVE YouTube om bandbreedte in 
te schatten 

179 dagen  

YSC YouTube om te onthouden 
welke video’s je hebt 
bekeken 

Sessie 

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY 
yt-remote-connected-devices 
yt-remote-device-id 

YouTube om jouw 
videoinstellingen op te slaan 

Altijd 

yt-remote-cast-available 
yt-remote-cast-installed 
yt-remote-fast-check-period 
yt-remote-session-app 
yt-remote-session-name 

YouTube om jouw 
videoinstellingen op te slaan 

Sessie 

 
Toestemming voor cookies  
Voor het plaatsen van functionele cookies hoeven we geen toestemming te vragen. Deze 
worden automatisch geplaatst. Voor de overige cookies vragen we jouw toestemming 
voordat je onze website bezoekt. Geef je geen toestemming? Dan worden er geen 
cookies geplaatst.  
 
Je kunt jouw toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken door het plaatsen van 
cookies te weigeren of via je browserinstellingen cookies te deactiveren of te 
verwijderen.   
 
Als jij toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, worden er soms ook 
persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt dus altijd alleen maar met jouw toestemming. 
In onze privacyverklaring kun je meer lezen over het gebruiken van persoonsgegevens.  
 
Heb je vragen?  
Neem dan contact op via info@innerbeautyretreat.com 
 
Oktober 2022 
 
 
 
  

 


