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U R ALIVE. is een eenmanszaak in life coaching en in-company workshops. Opgericht in 2020 door
Katelĳne van Tienhoven, kantoorhoudende aan de Dreef 58 B1, 4813 EH te Breda, ingeschreven bĳ
de Kamer van Koophandel onder nummer 78235022, BTW nummer NL003306238B39. 
Ons website-adres is: https://u-r-alive.com.

 

Lees hier meer over ons

 

Cookies
Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten,
zogenaamde cookies.

Wat zĳn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat
wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw
voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bĳ
ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Op enkele pagina’s registreren we in cookies:

Sommige video's op onze site gebruiken ook een cookie om anonieme statistieken op te stellen over
hoe u die video heeft gevonden en welke video’s u heeft bekeken. Deze website werkt ook zonder
cookies, maar met cookies wordt hĳ wel gebruiksvriendelĳker. U kunt cookies dus wissen of
blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken. De
informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wĳ delen de
statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven
beschreven doeleinden gebruikt.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrĳf Google, als deel van de
“Analytics”- en "Search Console" dienst. Wĳ gebruiken deze dienst om bĳ te houden en rapportages
te krĳgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelĳk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken. Wĳ hebben hier geen invloed op. Wĳ hebben Google wel/niet toegestaan
de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelĳk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelĳk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is
aangesloten bĳ het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt
in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.”
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Social Media Buttons
“Op onze website zĳn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen
(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel
van stukjes code die van Facebook respectievelĳk Instagram zelf afkomstig zĳn. Door middel van
deze code worden cookies geplaatst. Wĳ hebben daar geen invloed op. Leest u de
privacyverklaring van Facebook respectievelĳk van Instagram (welke regelmatig kunnen wĳzigen)
om te lezen wat zĳ met uw (persoons)gegevens doen die zĳ via deze cookies verwerken.”
“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelĳk geanonimiseerd. De informatie wordt
overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe
Harbor principes en zĳn aangesloten bĳ het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Tracking Cookies
In sommige gevallen plaatsen wĳ “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wĳ
om bĳ te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag.
Dit profiel wordt alleen gekoppeld aan uw e-mailadres als deze bĳ ons bekend is. Hierdoor
kunnen wĳ u e-mails versturen die relevant is, zodat wĳ zeker weten dat we geen spam naar u
zullen versturen. De gegevens die wĳ verzamelen zullen wĳ nooit delen met derden. Kĳk voor
meer informatie in ons Privacybeleid.
Cookies verwĳderen?
Hieronder vind u de helppagina's van de meestgebruikte browsers:
Google Chrome
Safari
Internet Explorer
FireFox

 
Contactgegevens

U R ALIVE.
Dreef 58 B1

4813 EH Breda
contact@u-r-alive.com

+31 6 21 97 35 40
 

https://u-r-alive.com/wp-content/uploads/2021/07/Privacybeleid.pdf
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=nl_NL
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

