Op de website en online diensten van Minibike Zeeland welke onderdeel is van Stichting JMW
Racing & Training kan gebruik worden gemaakt van cookies.

Wat zijn cookies?
Op deze website kan gebruik worden gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die uw
computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een website bezoekt. Ze bevatten kleine
hoeveelheden informatie. Door middel van cookies kunnen wij een computer of mobiel apparaat
herkennen bij terugkerend bezoek.
Cookies worden vaak gebruikt om websites te personaliseren en de gebruikservaring te verrijken.
Door middel van cookies slaan we bijvoorbeeld voorkeuren (tijdelijk) op en bewaren we door u
gemaakte keuzes. Daarnaast gebruiken we cookies om te zien welke webpagina’s mensen hebben
bezocht en om te meten hoe effectief advertenties en zoekopdrachten zijn. Verder bieden cookies
ons inzicht in het surfgedrag van gebruikers, zodat we onze websites, communicatie en producten
kunnen verbeteren.
Er kan ook gebruik worden gemaakt van zogenaamde “web beacons”. Dit zijn plaatjes die normaal
gesproken niet zichtbaar zijn voor de gebruiker. Deze “web beacons” kunnen net als cookies
worden gebruikt om het surfgedrag van gebruikers te volgen. We kunnen “web beacons” ook
gebruiken in met HTML opgemaakte (dus niet platte tekst) e-mailings die wij versturen. Op die
manier kunnen we bijvoorbeeld zien of een e-mail is geopend en of er op bepaalde links is geklikt.
Indien u meer wilt weten over de werking van cookies kunt u terecht op
www.allaboutcookies.org(Engelstalig).

Minibike Zeeland gebruikt de volgende cookies:
1.
Noodzakelijke cookies: deze zorgen ervoor dat u als gebruiker de juiste gegevens ontvangt
van de server. Zonder deze cookies zijn bepaalde voorzieningen op onze website niet te gebruiken.
2.
Prestatie cookies: deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag op onze website.
Aan de hand van deze gegevens kunnen we onze website, producten en dienstverlening
optimaliseren.
Minibike Zeeland gebruikt op deze website noodzakelijke en prestatie cookies. Wanneer u niet wilt
dat wij deze cookies gebruiken, dan kunt u deze in de instellingen van uw browser
(internetprogramma) uitschakelen. Raadpleeg bij problemen de website van de fabrikant van uw
browser.
Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze website en diensten. Hoewel u deze
website nog steeds kunt bezoeken, is het mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd,
bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.

Uitzetten van cookies voor uw browser:
Internet Explorer (8 en verder)
Klik rechtsboven op de optie “Extra”

Kies ‘Internetopties’ > ‘Privacy’ > ‘Instellingen’ > ‘ Geavanceerd’
Hier kunt u de cookies uitschakelen of vragen om een bevestiging als er een cookie wordt geplaatst.
Firefox (13 en verder)
Ga naar ‘Extra’ > ‘Opties’ > ‘Privacy’
Haal het vinkje weg bij cookies van websites accepteren.

