
Cookie	  Statement	  Messercola	  
	  
Wat	  zijn	  cookies?	  
Cookies	  zijn	  kleine,	  eenvoudige	  tekstbestanden	  die	  via	  onze	  website	  op	  jouw	  
computer,	  tablet	  of	  mobiele	  telefoon	  worden	  geplaatst	  als	  je	  onze	  website	  
bezoekt.	  De	  cookies	  die	  wij	  gebruiken	  op	  onze	  website	  onthouden	  geen	  
persoonlijke	  gegevens,	  zoals	  je	  wachtwoord,	  naam,	  adres	  of	  leeftijd.	  De	  cookies	  
onthouden	  alleen	  jouw	  voorkeuren	  en	  interesses.	  

We	  gebruiken	  cookies	  om	  verschillende	  redenen.	  Hieronder	  lees	  je	  meer	  over	  de	  
3	  verschillende	  categorieën	  cookies	  die	  de	  Messercola	  B.V.’s,	  hierna	  
“Messercola”,	  gebruikt	  op	  de	  website	  www.messercola.nl.	  

1.	  Noodzakelijke	  cookies	  
Sommige	  cookies	  zijn	  noodzakelijk	  voor	  het	  functioneren	  van	  onze	  website.	  Deze	  
cookies	  dragen	  bij	  aan	  veilig	  browsen	  en	  zakelijke	  documenten	  opstellen.	  Als	  je	  
browser	  geen	  cookies	  van	  www.messercola.nl	  accepteert	  kun	  je	  geen	  
gebruikmaken	  van	  onze	  website.	  Dat	  betekent	  dat	  je	  niet	  of	  maar	  zeer	  beperkt	  
gebruik	  kunt	  maken	  van	  onze	  mogelijkheden.	  	  

2.	  Statistiek-‐cookies	  
We	  streven	  naar	  de	  hoogst	  mogelijke	  gebruikservaring.	  Om	  dit	  te	  bereiken	  
gebruiken	  we	  cookies	  die	  informatie	  verzamelen	  over	  het	  gebruik	  van	  onze	  
website.	  

3.	  Externe	  cookies	  
We	  vinden	  het	  belangrijk	  om	  alleen	  informatie	  met	  je	  te	  delen	  die	  relevant	  is.	  
We	  maken	  daarom	  gebruik	  van	  cookies	  die	  iets	  vertellen	  over	  je	  gebruik.	  Dit	  
doen	  we	  zowel	  op	  onze	  eigen	  website.	  Wij	  tonen	  informatie	  die	  aansluit	  op	  een	  
eerder	  bezoek	  aan	  onze	  website.	  

Overzicht	  van	  cookies	  
	  
Hoe	  kun	  je	  cookies	  blokkeren	  of	  verwijderen?	  
Wil	  je	  liever	  niet	  dat	  Messercola	  cookies	  plaatst?	  Dan	  kun	  je	  deze	  cookies	  zelf	  
blokkeren	  of	  verwijderen	  via	  de	  privacyinstellingen	  van	  je	  browser.	  De	  website	  
kan	  hierdoor	  wel	  minder	  snel	  werken,	  of	  zelfs	  helemaal	  niet	  functioneren.	  Zie	  
hierboven	  de	  uitleg	  hierover	  bij	  “noodzakelijke	  cookies”.	  

Cookies	  blokkeren	  
Wil	  je	  voorkomen	  dat	  er	  nieuwe	  cookies	  worden	  geplaatst?	  Blokkeer	  dan	  de	  
mogelijkheid	  dat	  cookies	  worden	  opgeslagen	  op	  je	  computer,	  tablet	  of	  mobiel.	  
Er	  zijn	  verschillende	  mogelijkheden	  om	  cookies	  te	  blokkeren.	  Zo	  kun	  je	  alle	  
cookies	  blokkeren,	  een	  specifiek	  type	  cookie	  blokkeren	  of	  cookies	  van	  bepaalde	  
websites	  blokkeren.	  Dit	  kun	  je	  zelf	  doen	  via	  de	  privacyinstellingen	  van	  je	  
browser.	  Bij	  het	  blokkeren	  van	  cookies	  blijven	  alle	  cookies	  staan	  die	  al	  op	  je	  
computer,	  tablet	  of	  mobiel	  aanwezig	  waren.	  Je	  kunt	  daarom	  beter	  naast	  het	  
blokkeren	  ook	  al	  je	  reeds	  geplaatste	  cookies	  verwijderen.	  



Cookies	  verwijderen	  
Wil	  je	  alle	  cookies	  op	  je	  computer	  verwijderen?	  Dat	  kan.	  Houd	  er	  wel	  rekening	  
mee	  dat	  je	  door	  het	  verwijderen	  van	  cookies	  minder	  gebruikersgemak	  ervaart	  
als	  je	  websites	  bezoekt.	  Bepaalde	  instellingen	  worden	  namelijk	  niet	  langer	  
bewaard	  en	  het	  kan	  zijn	  dat	  je	  relevante	  aanbiedingen	  misloopt.	  Overigens	  
zullen	  na	  elk	  internetbezoek	  weer	  cookies	  op	  je	  computer,	  tablet	  of	  mobiel	  zijn	  
opgeslagen.	  Tenzij	  je	  de	  plaatsing	  van	  nieuwe	  cookies	  hebt	  geblokkeerd.	  

	  


