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Cookieverklaring  
Atente uitvaartbegeleiding en overledenenverzorging 

 

Op de website van Atente worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van 
de “Analytics”-dienst. Analytische cookies bevatten een (uniek) nummer.  
Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen dus niet gebruikt worden om u persoonlijk 
te herkennen. De anonieme gegevens worden alleen gebruikt om de website te verbeteren. Atente 
gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website 
gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te 
geven in deze gegevens. Atente heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te 
gebruiken voor andere Google diensten.  

Google Analytics 

 
Gebruik van sessie cookies

 

 
Met behulp van een sessie cookie kan Atente zien welke onderdelen van de website u met een 
bezoek hebt bekeken. Atente kan haar dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag 
van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de 
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.  
Dit artikel van de Consumentenbond legt ook uit hoe u cookies kunt verwijderen. 
Door het weigeren en/of verwijderen van bepaalde cookies kan het zijn dat onze website niet meer 
optimaal functioneert voor u. 
Als u geen third-party cookies wilt, dan kunt u zich daarvoor afmelden via de zogenoemde opt-out 
regeling op 
 

Your Online Choices.  

Sociale media

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Atente: 

 
Op de site van Atente zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of 
delen op sociale netwerken als Facebook, Pinterest en LinkedIn. Deze buttons werken door middel 
van stukjes code die van deze sites zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies 
geplaatst. Atente heeft daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de betreffende sociale 
netwerken (die overigens regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw 
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 
 
CONTACTGEGEVENS ATENTE 

 
ATENTE UITVAARTBEGELEIDING EN OVERLEDENENVERZORGING  
Judit Meijer 
Eerste Oosterparkstraat 174B 
1091 HJ Amsterdam 
 
Telefoonnummer: 06 289 73 389 
E-mailadres: info@atente.nl 
Website: https://atente.nl 
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