
Cookieverklaring 
 
Morgen Stop Ik maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals web beacons  
op deze website. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de 
gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren. 
Uiteraard nemen wij uw privacy met betrekking tot deze cookies erg serieus. 
Hieronder geven wij u zoveel mogelijk informatie over het gebruik van deze 
technieken, waaronder cookies door Morgen Stop Ik.  

Mocht u toch nog vragen hebben over ons gebruik van cookies of over uw privacy 
met betrekking tot de cookies dan kunt u contact opnemen via 
morgenstopik@xs4all.nl 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? 
Morgen Stop Ik is gevestigd aan de Brigittenstraat 20a 3512KM Utrecht, is de 
verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit 
cookiebeleid. Dit cookiebeleid is van toepassing op alle aan Morgen Stop Ik 
gerelateerde domeinen. 
 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele 
apparaat opslaat wanneer u onze webwinkel gebruikt. Er zijn daarnaast ook cookie-
achtige technieken waarmee dezelfde resultaten worden behaald. 
 
Welke cookies gebruiken wij? 
1. Functionele cookies 
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert.  

2. Analytische cookies 
Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe 
onze website gebruikt wordt. Door dit te analyseren, kunnen we onze site blijven 
verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. 
 
Beveiliging van uw gegevens door ons en door derden: 
1. Beveiliging door Morgen Stop Ik 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
2. Beveiliging door derden 
Om deze website te laten functioneren gebruiken wij ook technieken van derden. Wij 
zien er op toe dat uw gegevens veilig worden gebruikt en enkel worden verwerkt voor 
onze doeleinden. Derden zijn niet toegestaan uw gegevens te gebruiken voor hun 
eigen doeleinden. Wij waarborgen uw privacy op een maximaal niveau. 
 
Browserinstellingen: 
Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, kunt u uw 
browserinstellingen aanpassen. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies 
worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook zo aanpassen dat uw browser alle 



cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook cookies die al geplaatst 
zijn, kunt u verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart moet aanpassen voor 
elke browser op elk apparaat dat u gebruikt. Wij willen u erop attenderen dat als u 
geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze 
webwinkel goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan 
of dat u bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien.  

 
Cookiehistorie verwijderen: 
Als u uw cookiehistorie wilt verwijderen, dan dient u even de handleiding van uw 
browser te raadplegen. Alle browsers functioneren op een verschillende wijze met 
betrekking tot het verwijderen van de cookiehistorie. 
 


