Cookiebeleid
MoversComplete is een service aangeboden door Emendis B.V.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer worden gezet als u een
webpagina bezoekt. Deze Cookies kunnen ervoor zorgen dat uw websitebezoek wordt geoptimaliseerd. Zo
worden bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden om u alleen informatie te tonen die voor u interessant is. Een
ander voordeel is dat u zich niet steeds hoeft aan te melden of steeds dezelfde informatie hoeft in te vullen
wanneer u een bepaalde website bezoekt.

Waarom informeren wij u over het gebruik van cookies?
Op dinsdag 5 juni 2012 is de aangepaste Telecommunicatiewet ingegaan in Nederland. Dit betekent onder
andere dat bepaalde cookies alleen nog mogen worden geplaatst met expliciete toestemming van de
internetter. Daarom laten wij u weten dat onze website gebruik maakt van cookies en wat de reden hiervan is.

Google Analytics
Met behulp van cookies kunnen ook bezoekersstatistieken worden bijgehouden. Wij maken gebruik van Google
Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Aan de hand van deze gegevens
krijgen wij zicht op het surf- en bezoekgedrag van onze bezoekers en kunnen we waar mogelijk onze website
voor u optimaliseren. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres
wordt niet meegegeven.

Cookies accepteren of weigeren
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies
te accepteren, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden
geweigerd. Per browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. Uitleg over het wijzigen van de
instellingen vindt u bij de ‘help functie’ van uw browser:
•

Google Chrome

•

Internet explorer

•

Mozilla Firefox

•

Apple Safari

Let op: Het is mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren
als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Cookiecare
•

Informatieve website over de cookiewet

Consumentenbond
•

Wat zijn Cookies?

•

Waarvoor dienen cookies?

•

Cookies verwijderen

•

Cookies uitschakelen

Wikipedia
•

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

