
Beste relatie,

Om uw website technisch up-to-date en veilig te houden, houden wij de ontwikkelingen
op dit gebied goed voor u in de gaten.

Graag willen we de volgende zaken bij u onder de aandacht brengen.

AVG-wetgeving en lettertypes

Voor uw website maken we gebruik van een lettertype dat centraal door Google wordt
geleverd. Tot voor kort was dit de gebruikelijke manier van het inladen van een
lettertype op websites.

Sinds de verandering in de AVG-wetgeving zijn de regels wat betreft het gebruik hiervan
veranderd. Dit heeft tot gevolg dat het IP-adres van een bezoeker van een website
wordt aangemerkt als persoonsgegeven. Met het centraal ophalen van een lettertype
wordt hierdoor mogelijk de AVG-wetgeving geschonden, en dit kan boetes tot gevolg
hebben.

Wat betekent dit voor uw website?
Om te blijven voldoen aan de AVG-wetgeving dienen we het lettertype dat gebruikt
wordt lokaal te installeren en van daaruit te ontsluiten. Wij maken dit graag voor u in
orde.

Voor deze werkzaamheden hebben wij een ureninschatting voor u gemaakt.
● Aantal gepubliceerde pagina’s op uw website: n.t.b.
● Aantal uur: n.t.b.

Omdat wij zien dat er momenteel gehandhaafd wordt en dit daadwerkelijk boetes tot gevolg
kan hebben, raden wij aan geen risico’s te nemen en dit aan te laten passen op uw website.

Blijf bezoekersdata bijhouden met Google Analytics 4

Voor uw website wordt bezoekersdata bijgehouden. Hiervoor maken wij gebruik van Google
Universal Analytics. U heeft hier zelf ook toegang toe. Vanaf 1 juli 2023 stopt Universal
Analytics en gaat deze over naar Google Analytics 4 (GA4).



Wat betekent dit voor uw website?
Om te garanderen dat u het websiteverkeer kunt blijven meten moet Google Analytics
Universal omgezet worden naar Google Analytics 4. Wij kunnen dit voor u in orde maken en
zijn hier naar schatting 2 a 3 uur mee bezig.

Het monitoren van uw website statistieken (denk aan welke pagina’s worden veel bekeken,
welke zoekwoorden scoren goed en welke juist niet) geeft inzicht in de verbeterpunten van
de website. Het monitoren liever uitbesteden? Wij helpen u graag! Elke 3 maanden ontvangt
u een rapportage en gesprek met concrete optimalisatiepunten. Meer weten? Neem contact
met ons op via info@ehealth88.nl.


