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1. Inleiding: 
 
Dit is het cookiebeleid van Skin Sensation. In dit cookiebeleid treft u informatie over de cookies die Skin Sensation 

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

Skin Sensation maakt gebruik van cookies om u een optimale dienstverlening en gebruikservaring van onze 
website te bieden. Voor het gebruik van bepaalde cookies wordt er middels een banner op de website van Skin 
Sensation 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 Skin Sensation.  
 
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 Skin Sensation 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 Skin 
Sensation geen toestemming te vragen aan de gebruiker.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de analytische cookies op de site van Skin Sensation 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 Salonized Cookies 
 
Salonized is een online platform voor allerlei soorten salons. Skin Sensation gebruikt Salonized voor onder 
andere administratieve werkzaamheden, maar ook voor het bijhouden van haar online agenda. Zo is de 
planner om een afspraak te maken op de website van Skin Sensation verbonden met Salonized. Om hiervan 
gebruik te kunnen maken plaatst Salonized de volgende cookie. 

 

Cookie Doel Opslagperiode 

_salonized_session Wordt gebruikt om de diensten van Salonized door te schakelen 
naar Skin Sensation. 

Sessie 

cookie_notice_accepted Houdt bij of de cookies eerder al eens geaccepteerd zijn, door de 
gebruiker. 

12 maanden 
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1.3 Marketing cookie 
Marketingcookies worden ingezet om gebruikers op verschillende websites te volgen. Aan de hand van 
deze informatie worden relevante advertenties getoond aan de gebruiker. Zo is het mogelijk dat na 
een bezoek aan Skin Sensation u als gebruiker een advertentie van Skin Sensation op een andere site 
tegen komt. Skin Solution gebruikt hiervoor de volgende cookie. 
 
 

Cookie Doel Opslagperiode 

NID Wordt gebruikt om de ID van het gebruikte apparaat voor bezoek aan Skin 
Sensation vast te leggen. Hiermee worden advertenties gerichter getoond. 

6 maanden 

 
 
Hebt u nog vragen over ons cookiebeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande 
gegevens. 
 
info@skinsensation.nl l +31 (0)6 57969523 
Zijdstraat 82a l 1431 EE l Aalsmeer 
KvK Nr. 77277090 l Btw Nr. NL003173552B46 
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