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Cookieverklaring 
 

Cookieverklaring Sml-kaarsenatelier.nl 

Sml-kaarsenatelier.nl gebruikt cookies die je voorkeuren onthouden en het 

navigeren door de website vergemakkelijken. 

 

Wat zijn cookies en waar gebruikt Sml-kaarsenatelier.nl ze voor? 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon 

worden opgeslagen. We gebruiken de term ‘cookies’ voor het gemak als 

overkoepelende term: daaronder vallen onder andere cookies, web-beacons 

en javascripts. Cookies worden automatisch van je apparaat verwijderd. Dit 

betekent voor sommige cookies aan het eind van de internetsessie, terwijl voor 

andere geldt dat ze voor korte of langere tijd bewaard blijven. 

 

De cookies kunnen onderverdeeld worden in drie functies: 

• Het vergemakkelijkt het internetgebruik: cookies onthouden 

inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals een taalinstelling. 

• Het analyseren en verbeteren van de website: Cookies kunnen gebruikt 

worden om voorkeuren en interesses op basis van bezoek- en 

klikgedrag te onthouden. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden 

hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Sml-
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kaarsenatelier.nl weet welke onderdelen van haar website populair 

zijn, om daar eventueel de website op aan te passen. 

• Het mogelijk maken van interactie met social media: Sml-

kaarsenatelier.nl maakt gebruik van social media op delen van de 

website, zodat je filmpjes, nieuws of acties kunt liken of delen met 

vrienden op social media zoals bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook en 

Instagram. Veel van deze social media maken gebruik van cookies om 

deze functies mogelijk te maken. Sml-kaarsenatelier.nl heeft geen 

invloed op het gebruik van cookies en de verwerking van gegevens 

door deze bedrijven. Voor meer informatie over het verzamelen en 

verwerken van gegevens door deze sociale netwerken en rechten, kun 

je het privacybeleid van deze partijen bekijken. 

 

Verwijderen en weigeren van cookies 

Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies 

verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop 

verschilt per browser. Hieronder kun je zien hoe dit voor je browser werkt: 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Safari 

• Opera 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://www.opera.com/privacy/cookies


 
 
 
 

Cookieverklaring Sml-kaarsenatelier.nl 3/4 

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én 

browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van 

meerdere computers en/of browsers moet je deze handeling zo vaak als 

nodig herhalen. 

 

Wijzigingen voorbehouden Cookieverklaring 

Sml-kaarsenatelier.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen 

in deze Cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden 

gepubliceerd. Sml-kaarsenatelier.nl raadt aan deze Cookieverklaring 

regelmatig te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende 

Cookieverklaring op de hoogte bent.  

 

Voor meer informatie over de wijze waarop Sml-kaarsenatelier.nl met jouw 

gegevens omgaat, kun je het privacybeleid van Sml-kaarsenatelier.nl lezen. 

 

Liedeke van Spronsen 

 

Postadres: 

Sml-kaarsenatelier 

Eemland 5b 

9405 KD Assen 

 

Telefoon:  06-40 52 2112 
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E-mail:  info@sml-kaarsenatelier.nl 

Kvk-nummer: 63480824 

 

Wijzigen Cookieverklaring 

Sml-kaarsenatelier.nl mag de inhoud van deze Cookieverklaring wijzigen 
zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te brengen. Het aanpassen van 
de Cookieverklaring is afdoende. 

 

laatst aangepast 1 september 2022 

 


