
 
Cookie melding 
www.spacetimelayers.app gebruikt cookies om u de beste ervaring op deze website te 
bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen 
in onze Privacy statement. 
 
 
Privacy Statement 
 
Waarborgen Privacy 
Het waarborgen van de privacy van de bezoekers van www.spacetimelayers.app is een 
belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we 
verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 
 
Toestemming 
Door de informatie en de diensten op www.spacetimelayers.app te gebruiken, gaat u 
akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. 
 
Gebruik van Cookies 
www.spacetimelayers.app maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke 
gebruikerservaring op onze website te bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw 
browser en voert functies uit zoals het herkennen van voorkeuren wanneer u terugkeert 
naar onze website. Dit helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het 
meest interessant en nuttig vindt. 
 
Uw webbrowser accepteert standaard cookies, maar dit kan worden gewijzigd en in de 
meeste browsers kunt u cookies weigeren. Hieronder kunt u uw Cookie-instellingen voor 
www.spacetimelayers.app op elk moment in- of uitschakelen. 
 
Noodzakelijke cookies 
Strikt noodzakelijke cookies moeten te allen tijde worden ingeschakeld, zodat we uw 
voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan. 
 
Als u deze cookie uitschakelt, kunnen we uw voorkeuren niet opslaan. Dit betekent dat elke 
keer dat u deze website bezoekt, u cookies weer moet inschakelen of uitschakelen. 
 
First party cookies 
www.spacetimelayers.app gebruikt Google Analytics om anonieme informatie te verzamelen 
over het gebruik van deze website, zoals het aantal bezoekers en de meest populaire 
pagina's. 
 
Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we de website verbeteren. 
 
Gebruik van persoonlijke gegevens 
De persoonlijke gegevens die u op www.spacetimelayers.app achterlaat door het invullen 
van een formulier, gebruiken wij alleen om op uw verzoek contact met u op te nemen en om 
u een offerte of demo-account op maat aan te bieden. Zodra uw verzoek is afgehandeld en u 



geen klant van Spacetime Layers wilt worden, zullen wij uw persoonlijke gegevens weer 
verwijderen. 
 
Vragen 
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Spacetime 
Layers en specifiek www.spacetimelayers.app, dan kunt u ons benaderen via onderstaande 
contactgegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


