
	

	

 

 

 

 

 

Bedrijfsgegevens 

Mireille Ligterink 
06-18090427 
info@mireilleligterink.nl 
www.mireilleligterink.nl 

Contactformulier 

Als je contact opneemt via het contactformulier worden je naam en e-
mailadres door mij opgeslagen in mijn mailprogramma. Als het contact 
eenmalig is, zal ik het adres wissen, na maximaal 1 jaar. Is het een 
contact dat regelmatig gebruikt wordt doordat er sprake is van 
samenwerking of meerdere opdrachten, dan wordt je e-mail adres 
opgeslagen en bewaard. 
Je gegevens worden niet gebruikt voor nieuwsbrieven of spam van mijn 
kant. 

Je kan altijd verzoeken via info@mireilleligterink.nl dat ik alle persoonlijke 
gegevens die ik van je heb verwijder. Dit bevat geen gegevens die ik 
verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of 
beveiligings doeleinden. 

Cookies 

Deze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische 
cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of 
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen 
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 
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voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 
website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via 
de instellingen van je browser verwijderen. 

Wanneer je een reactie achterlaat op mijn site, kun je aangeven of je 
naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. 
Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft 
in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang 
geldig. 

Ingesloten inhoud van andere websites 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten 
(bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud 
van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze 
andere website heeft bezocht. 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, 
tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten 
inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een 
account hebt en ingelogd bent op die website. 

Analytics 

Google analyseert voor mij het gedrag van mijn bezoekers. Met deze 
gegevens wordt vanuit mijn kant niet gebruikt om je berichten te sturen, 
ze zijn ter informatie. 

 

	


