
 
 
Cookie statement Mijn Sjablonen 
 
Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Mijn Sjablonen gebruik maakt via de website 
www.mijnsjablonen.nl en voor welk doel deze cookies worden gebruikt. 

Analytics cookies 
Mijn Sjablonen maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van bezoekersstatistieken van 
www.mijnsjablonen.nl. Deze gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan 
worden aan Mijn Sjablonen verstrekt. Mijn Sjablonen krijgt op deze manier inzicht in hoeveel bezoekers de 
website bezoeken, welke pagina's de bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, 
welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele 
bezoeker.  
We hebben Google Analytics zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende 
maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen: 
• We hebben met Google afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen 

worden. 
• De bezoekersstatistieken worden maximaal 26 maanden bewaard. 
• Je IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteld. 
Volgens de laatste berichten is het niet nodig om toestemming te vragen voor analytische cookies. 
Derhalve wordt op deze website niet expliciet gevraagd naar uw toestemming.  

Verwijderen cookies 
Je kunt altijd cookies uitschakelen. Dit kan echter de werking van sommige websites of diensten in de weg 
staan. Voor meer informatie over de mogelijkheden ten aanzien van het accepteren van cookies, kun je de 
helpfunctie van uw browser raadplegen. 
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop 
je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de 
bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen. 

Privacy Statement 
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoons-
gegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy 
Statement van Mijn Sjablonen van toepassing. Het Privacy Statement vind je op www.mijnsjablonen.nl. 

Wijzigingen 
Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via 
www.mijnsjablonen.nl bekend gemaakt. 

Vragen 
Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar info@mijnsjablonen.nl. 
 


