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Cookieverklaring
Deze cookieverklaring maakt onderdeel uit van de voorwaarden voor gebruik van millship.nl.

Wat zijn cookies?
MillShip maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer 
wordt opgeslagen.

Welke cookies gebruikt MillShip?
MillShip gebruikt twee soorten cookies:

Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt om er voor te zorgen dat uw bezoek aan deze website wordt vergemakkelijkt. 
Deze functionele cookies vallen onder de uitzondering van de cookiewet en worden verwijderd van uw 
computer zodra u uw browser afsluit. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functio-
neren van onze website negatief beïnvloeden.

Analytische cookies
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analy-
tics"-dienst. Deze dienst wordt door MillShip gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verscha�en indien Google hiertoe 
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. MillShip hier geen 
invloed op.

Hoe zet u cookies uit?
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van 
nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van 
uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik 
maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser 
waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de 
bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.


