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Wij respecteren de privacy van de bezoekers aan onze website mintmail.nl. Wij voldoen 

daarmee aan de Nederlandse cookiewet.  

 

WAT ZIJN COOKIES? 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die met bezochte website-pages worden 

meegestuurd. De browser van de website-bezoeker slaat deze bestandjes op op de harde 

schijf van het apparaat waarmee wordt gesurft. De browser kan deze informatie bij een 

volgend bezoek aan de webpages terugsturen. 

 

Naast cookies zijn er ook nog andere technieken waaronder JavaScripts en web beacons 

die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen 

(JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en 

vervolgens kan versturen (web beacons). 

 

COOKIES 

Wij maken uitsluitend gebruik van technische cookies die ervoor zorgen dat je de website 

beter en veilig kunt gebruiken: 

 

- Bij het invullen van het online aanmeld- en bestelformulier wordt er gebruik gemaakt van  

  1-malige technische cookies (ook functionele cookies genoemd) die het mogelijk maken  

  om het formulier correct in te kunnen invullen en te verzenden.  

 

Overige cookies tbv eventuele marketing-,  social media- en statistiek doeleinden 

gebruiken wij niet! Ook maken wij voor onze website en ons e-mailsysteem geen gebruik 

van Google Analytics en hun bijbehorende cookies. 

 

Van third-party cookies, waarmee het gedrag van bezoekers over verschillende websites 

heen kan worden gevolgd, is bij ons geen sprake.  

http://www.mintmail.nl/
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Uitlezen informatie zonder cookies 

Buiten het plaatsen van cookies verzamelt de hostingprovider van de website (technische) 

eigenschappen van het apparaat waarmee je de website bezoekt. Hierbij gaat het om 

door jou gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, 

geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. 

 

Verwijderen van cookies 

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, dan kun je 

jouw browserinstellingen daarop aanpassen. In dat geval krijg je een waarschuwing 

voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen 

dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt 

cookies die al geplaatst zijn ook verwijderen. 

 

Links  

Op onze website tref je links aan naar andere websites. MiNTMAIL is niet 

verantwoordelijk voor de cookies van hun websites. 

 

Vragen? 

Neem gerust contact met ons op, wij helpen graag verder! 

 

MiNTMAIL    

Ambachstweg 11c   info@mintmail.nl  BTW NL810577598B01 

2964 LG Groot-Ammers   www.mintmail.nl  KvK 34169838 

 

 

 

 

 

Note: deze informatie kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen 

daartoe aanleiding geven. De meest actuele informatie vind je altijd op onze website. 

http://www.mintmail.nl/

