
COOKIEBELEID

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen cookies op de harde schijf van uw compu-
ter geplaatst worden. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met het 
gebruik van cookies.

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw 
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Het zijn anonieme 
of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, 
besturingsprogramma, domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website bent 
gekomen of waarlangs u die verlaat.

ER ZIJN DIVERSE SOORTEN COOKIES:

Functionele cookies:

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze 
cookies werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder jouw 
toestemming worden geplaatst.

Google Analytics:

We gebruiken cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Dit is infor-
matie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s ze be-
kijken, waar ze vandaan komen, waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze 
gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Analytics 
cookies mogen zonder voorafgaande toestemming worden geplaatst.

WAARVOOR WORDEN COOKIES GEBRUIKT?

Cookies hebben tot doel de site optimaal te laten functioneren en terugkerende bezoe-
kers vlotter te doen surfen. Daarnaast zorgen cookies ervoor dat we zicht hebben op de 
manier waarop onze website gebruikt wordt en hoe we deze permanent kunnen optimali-
seren voor de gebruiker.
Cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na 
te gaan.



BLOKKEREN VAN COOKIES:

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd 
worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening 
mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer 
je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per brow-
ser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

COOKIES VERWIJDEREN:

Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen de cookies van je computer verwijde-
ren. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van 
uw internetbrowser.
Heeft u nog vragen over ons cookiebeleid? Neem dan contact op via 
manuel@mimago.be of jdcgraphicdesign@telenet.be
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