
COOKIE POLICY Ninasana / MAMA Bliss 

Wat is een cookie? 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt 
meegestuurd en door de browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. 
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers 
teruggestuurd worden. Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat 
door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt 
opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer 
de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn 
opgeslagen in de browser van een bezoeker. Ze worden meestal gebruikt om bij te houden 
welke instellingen gebruikers hebben geselecteerd en welke acties ze op een site hebben 
ondernomen. 
 
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een 
machine identificeren. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker 
persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over jou opslaan, kan worden 
gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen via cookies.  
 
Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze website? 
Ninasana, 
eenmanszaak te Kleine Gentstraat 31A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België  
Ondernemingsnummer: 0844.739.742 
Te bereiken via het volgende telefoonnummer: 0495660644. 
 
Welke cookies gebruikt Ninasana en waarom? 
Er kunnen verschillende soorten cookies via onze diverse online diensten worden geplaatst. De 
cookies kunnen in verschillende categorieën worden opgedeeld. Hierna sommen we enkele te 
onderscheiden categorieën voor je op. Onderstaande cookies worden zeker niet allemaal 
tegelijk via al onze websites of (mobiele) applicaties geplaatst. 

 

Noodzakelijke functionele cookies  

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze online diensten op een 
goede manier te gebruiken. Deze cookies kunnen worden gebruikt om voordelen zoals de 
volgende te garanderen: 

● Instellingen opslaan voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste 
buffergrootte en de resolutie gegevens van je scherm. 

● Items in je winkelmandje te kunnen houden. 
● De website gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft en pagina’s 

vlot laden. 
● Je laten reageren op onze websites. 

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet 
worden uitgeschakeld.  



 

Preferentiecookies 

Preferentiecookies onthouden jouw aangegeven voorkeuren, zodat jij dit niet telkens opnieuw 
moet doen bij een nieuw bezoek aan de website. Informatie die kan worden onthouden is bv.: 

● Taal 
● Land/IP-adres 
● Gebruikersnaam en wachtwoord. 

 
We zullen je toestemming vragen om jouw voorkeuren te onthouden op onze website. Dat 
doen we via de cookie instellingen die op je scherm verschijnen wanneer je een van onze online 
diensten gebruikt. Je kan je toestemming via dezelfde instellingen ook altijd intrekken. 

 

Statistische cookies  

Statistische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze online 
diensten worden gebruikt. We kunnen statistische analyses maken van de informatie die we op 
deze manier krijgen. Hoeveel bezoekers heeft de website, wanneer? Hoe ben jij op onze 
webpagina terecht gekomen? Op welke (mobiele) applicatie breng je de meeste tijd door, en 
op welke (product-, blog-,…)pagina’s? Dankzij statistische resultaten kunnen we de structuur, 
navigatie en inhoud van onze online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en 
verbeteren. 

 

Advertentiecookies  

Advertentiecookies volgen je surfgedrag op onze websites om je gebruikersprofiel samen te 
stellen. Dit profiel wordt dan gebruikt om je advertenties te tonen die bij jouw persoonlijke 
interesses passen. 

Advertentiecookies kunnen enkel gegevens verzamelen die iets over je mediagebruik vertellen. 
Persoonlijke  identificatiegegevens zoals je naam of adres, die je bijvoorbeeld in je profiel hebt 
ingevuld, worden hiervoor niet gebruikt.  

We zullen altijd je toestemming vragen om aangepaste advertenties op onze online diensten 
te tonen. Dat doen we via de cookie instellingen die op je scherm verschijnen wanneer je een 
van onze online diensten gebruikt. Je kan je toestemming via dezelfde instellingen ook altijd 
intrekken. 

 



Aanbevelingcookies 

Aanbevelingcookies volgen – net als advertentiecookies – je surfgedrag om je gebruikersprofiel 
samen te stellen. Dat profiel wordt dan gebruikt om  je een media-ervaring te bezorgen die bij 
je interesses past. Deze cookies vertellen ons iets over jouw gebruik van onze online diensten, 
zodat wij meer gerichte aanbevelingen en suggesties kunnen doen. Verder zorgen deze cookies 
ervoor dat de programma’s die je al hebt bekeken, niet opnieuw als suggestie verschijnen. Zo 
hopen we je in aanraking te brengen met nieuwe programma's en informatie die je boeiend 
vindt, en waar je zelf misschien niet meteen aan had gedacht.   

 

Sociale media cookies 

Sociale media cookies worden gebruikt om de integratie van sociale netwerksites op onze 
websites mogelijk te maken. Onze online diensten kunnen ingebedde elementen van derde 
partijen bevatten. Dat kan gaan om inhoud die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, 
in of via onze online diensten wordt getoond. Voorbeelden van die sociale media zijn Facebook 
(Pixel), Google+, YouTube, LinkedIn en Twitter. Die derden kunnen via onze online diensten 
cookies plaatsen om gegevens te verzamelen. Wijzelf hebben geen invloed op wat die sociale 
media met hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we je graag 
naar de verklaringen die de derden hierover op hun eigen websites geven. Let wel op dat die 
verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. 

 

Google Analytics 

Via onze website kan een cookie worden geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de 
‘Analytics’-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 niet toegestaan de 
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor meer 
informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een overzicht van welke cookies wij daadwerkelijk gebruiken: 
 
 

Naam cookie Partij Type Duur Functie 

XSRF-TOKEN Wix Functioneel Sessie De veiligheid garanderen. 

hs Wix Functioneel Sessie De veiligheid garanderen. 

svSession Wix Functioneel 2 jaar Gebruikerslogin mogelijk maken. 

SSR-caching Wix Functioneel 1 minuut Het systeem aangeven van waaruit de site is 

opgevraagd.  

wixCIDX Wix Functioneel 3 maanden Systeem monitoring/debugging uitvoeren. 

_wix_browser_sess Wix Functioneel Sessie Systeem monitoring/debugging uitvoeren. 

Consent-policy Wix Functioneel 12 maanden Cookie banner-parameters gebruiken. 

smSession Wix Functioneel Sessie Ingelogde leden van de site identificeren. 

TS* Wix Functioneel Sessie De veiligheid garanderen en fraude tegengaan. 

bSession Wix Functioneel 30 minuten De effectiviteit van het systeem meten. 

fedops.logger.sessionId Wix Functioneel 12 maanden De stabiliteit/effectiviteit meten. 

wixLanguage Wix Functioneel 12 maanden Taalvoorkeuren van bezoekers onthouden op 

multilinguele sites. 

 

 

Hoe lang blijven cookies op mijn apparaat staan? 
Hoe lang een cookie op je computer of mobiele apparaat blijft staan, is afhankelijk van de vraag 
of het een 'permanente cookie' is of een 'sessie cookie'. Sessie Cookies blijven slechts op je 
apparaat aanwezig tot je stopt met browsen. Permanente cookies blijven op je computer of 
mobiele apparaat aanwezig tot ze verlopen of tot ze worden verwijderd.  



 
 
Eigen cookies en cookies van derden 
Eigen cookies zijn cookies die van Ninasana zijn. Cookies van derden zijn cookies die door een 
andere partij op je apparaat worden geplaatst via onze Service. Cookies van derden kunnen op 
je apparaat worden geplaatst door iemand die een service verleent aan Ninasana, bijvoorbeeld 
door ons te helpen inzicht te krijgen in hoe onze service wordt gebruikt. Cookies van derden 
kunnen ook op je apparaat worden geplaatst door bedrijfspartners, zodat zij ze kunnen 
gebruiken om elders op internet te adverteren voor producten en services. 
 
 
 
Hoe kan je jouw cookie instellingen wijzigen? 
Wil je bepaalde cookies uitschakelen of wissen of jouw cookie instellingen aanpassen, ga dan 
naar de cookie-instellingen via de link die je vindt op de website.  
 
Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze 
instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je 
webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. 
Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details. 

● Cookie instellingen in Internet Explorer 
● Cookie instellingen in Firefox 
● Cookie instellingen in Chrome 
● Cookie instellingen in Safari 

 
Opmerking: als je je browser instelt op het uitschakelen van cookies of andere technologieën, 
kan het zijn dat je geen toegang hebt tot bepaalde delen van onze Service en dat andere delen 
van onze Service mogelijk niet naar behoren werken. 
 
 
 
 


