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1. Inleiding: 
 
Dit is het cookiebeleid van I for Beauty. In dit cookiebeleid treft u informatie over cookies die I for Beauty 

(eventueel) plaatst op uw apparaten. Hierbij kunt u denken aan computers, smartphones, tablets en laptops. 

Om u optimale dienstverlening en website ervaring te bieden, maakt I for Beauty gebruik van cookies. Voor het 
gebruik van bepaalde cookies wordt er middels een banner op de website van I for Beauty toestemming 
gevraagd.   

 
Wat zijn cookies?  
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden 
geplaatst. Deze tekstbestandjes verzamelen bepaalde gegevens. Dit kunnen gegevens zijn over hoe de website 
werkt of om een profiel te schetsen van de bezoekers van de website van I for Beauty.  
 
Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben. Het gaat hier om analytische 
cookies, functionele cookies en marketing cookies.  
 
Hieronder bieden we u een overzicht van de cookies die door I for Beauty geplaatst worden.   
 

1.1 Analytische cookies  
 
Analytische cookies houden het bezoekersgebruik bij op de website. Dit is echter alleen bedoeld om in kaart te 
brengen hoe de site functioneert. Door het gebruik van analytische cookies kan er bijvoorbeeld worden 
bijgehouden of een pagina van de website goed laadt. Voor het gebruik van analytische cookies hoeft I for Beauty 
geen toestemming te vragen aan de gebruiker.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de analytische cookies op de site van I for Beauty en wat de functies zijn van 
deze cookies. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.   

 

Cookie Doel Opslagperiode 

_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 1 minuut 

_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. 24 uur 

_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te 
maken tussen gebruikers (anoniem). 

24 maanden 

_gcl_au Wordt gebruikt om de interacties bij te houden die de gebruiker op de website 
uitvoert.  

2 maanden 

  

1.2 YouTube Cookies 
 
Op de website van I for Beauty wordt er gebruik gemaakt van videomateriaal, welke afgespeeld wordt via 
YouTube. Om de video’s naar behoren te laten afspelen, plaatst YouTube cookies. Zonder deze cookies kunnen 
de video’s niet afgespeeld worden.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die YouTube op de website van I for Beauty plaatst en wat de 
functie is van deze cookies. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.   

 
Cookie Doel Opslagperiode 

VISITOR_INFO1_LIVE Deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het 
gedrag van de gebruiker die het filmpje afspeelt. Zoals wat voor 
soort video’s de gebruiker bekijkt en welke versie van YouTube 
gebruikt wordt.   

5 maanden 
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GPS Maakt een uniek ID aan voor de gebruiker van de site en stelt vast 
waar de gebruiker zich bevindt. 

30 minuten 

YSC Wordt gebruikt om het aantal weergaven van het filmpje bij te 
houden. 

Zolang als het 
filmpje online 
staat 

 
Voor meer informatie over de cookies die YouTube plaatst kunt u de privacyverklaring van YouTube raadplegen.  

 
Hebt u nog vragen over ons cookiebeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande 
gegevens. 
 
info@iforbeauty.nl l +31 (0)6 51 221 495 
Schadeken 131 l 2264 KK l Leidschendam 
KvK Nr. 27343868 
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