
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Cookie statement Moeskops Grafisch 
 

Dit cookie statement beschrijft de cookies waarvan Moeskops Grafisch B.V. (hierna ook: “Moeskops 

Grafisch” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website www.moeskopsgrafisch.nl (hierna: de 

“Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt. 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij uw bezoek aan een website worden meegestuurd 

aan uw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele 

telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, 

kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. 

 

Welke cookies gebruiken we? 

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u een goede gebruikservaring 

te bieden en ons inzicht te geven in hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie 

om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en 

andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De door 

cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kunnen worden overgebracht naar 

beveiligde servers van een derde partij. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze 

informatie aan derden verstrekken. 

Wij maken gebruik van de analyticsdienst Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-

service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse 

van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie 

over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden 

en daar opgeslagen. Indien de IP anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-

adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken 

van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt 

het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve 

van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website 

gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om 

andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van 

Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google 

gelinkt. 

  



 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Cookies verwijderen en uitzetten 
De toestemming die u heeft gegeven aan Moeskops Grafisch voor het plaatsen en uitlezen van 

cookies, kunt u altijd intrekken door de browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of 

door alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –

services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld. 

Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website 

gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze 

gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin 

te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

Als alternatief voor de browser add-on of binnen browsers op mobiele apparaten, klik dan op deze 

link om detectie te vermijden door Google Analytics op deze website in de toekomst (de opt-out 

werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Hiermee wordt een opt-out cookie 

opgeslagen op uw apparaat. Indien u uw cookies in de browser wist, dient u deze link nogmaals te 

openen. 

 

Privacy policy 

De informatie die door middel van een cookie verzameld wordt, bevat mogelijk persoonsgegevens. In 

dat geval is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens onze privacy policy van toepassing, 

te vinden op onze website. 

 

Wijzigingen 

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit 

cookie statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit cookie statement te raadplegen. 

 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons cookie statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact 

met ons op. 

 

Contactgegevens 

Moeskops Grafisch 
Smaragdweg 14 
5527 LB Hapert 
Nederland 
Tel: +31 (0)497 38 23 44 
E-mail: info@moeskopsgrafisch.nl 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

