Vénice Design
Atlantische Oceaan 19
2673CB Naaldwijk
T: 06-53306313
E: info@venicedesign.nl
W: www.venicedesign.nl

cookies
venicedesign.nl maakt gebruik van cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft.
Wanneer u onze site bezoekt, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het plaatsen van deze cookies. Wanneer u dat niet wilt,
kunt u hieronder lezen wat u kunt doen om toch deze site te kunnen blijven bezoeken zonder dat er cookies opgeslagen worden.

Wat zijn cookies?
Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. De cookies van venicedesign.nl zijn veilig.
Deze cookies kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen. Bovendien zijn ze veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet of
welk apparaauje dan ook maar gebruikt om op het web te surfen.
E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op,
en er wordt met behulp van cookies ook geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd door een website.
De meeste cookies van venicedesign.nl verdwijnen direct van je laptop, PC of tablet enz. wanneer u de browser sluit.
Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze altijd zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of zelfs helemaal uitschakelen.
Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder het Help scherm in de meeste browsers. Hieronder staan links
naar deze Help schermen van de meest gebruikte browsers.
Denk er wel aan dat de meeste websites niet optimaal werken wanneer u de cookies helemaal uitschakelt en u zult meestal uw
eigen voorkeuren op die sites opnieuw moeten vastleggen.
Wanneer u cookies wilt verwijderen of helemaal wilt uitschakelen klikt u op één van de onderstaande links om direct naar de
handleiding van de browser te gaan die u gebruikt.
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari
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