Cookie Statement
Informatie Steenkapperij Kempenland bvba:
Steenkapperij Kempenland bvba
Hezemeer 2
2430 Eindhout
BTW BE 0404.163.267
(http://www.steenkapperijkempenland.be en afgeleiden)
1. Welke partijen zijn er?
In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:
Steenkapperij Kempenland bvba, Hezemeer 2, 2430 Eindhout – Belgium
‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met
Steenkapperij Kempenland bvba via haar online platform in een contractuele relatie van
welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W
2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding: 04-08-2012).
2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden
geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische
cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies
(cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer
optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons
systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.
3. Informatie over ons gebruik van Cookies
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren
te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een
betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe
onze Website te optimaliseren.
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te
verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons
enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze
gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde
delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of
opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele
apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die
wij gebruiken en hun doel.
Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacyregels die van
toepassing zijn op de Website
Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via
privacy@steenkapperijkempenland.be.
Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende
website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.
4. Welke cookies gebruiken wij?
Om de website van Vastgoed Verschueren te consulteren, is het aan te raden om cookies te
activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het
mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te
garanderen. Als je niettemin liever cookies van Vastgoed Verschueren wilt beperken,
blokkeren of verwijderen, kan je je browserinstellingen beheren zoals bij titel “Cookies
beheren” beschreven.
Hieronder kan je een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, die
gebruikt worden op onze website.
Deze website maakt gebruik van enkele functionele cookies, te weten:
•

PHPSESSID: dit is een cookie die gezet wordt voor website functionele aspecten
gedurende een sitebezoek. Na het afsluiten van de internetbrowser wordt dit cookie
verwijderd. Duur: per sessie

Daarnaast maakt deze website gebruik van enkele cookies voor analytische doeleinden
d.m.v. Google Analytics, om het bezoek aan en de effectiviteit van onze website te meten.
Meer informatie over de Privacy policy van Google: Privacy policy van Google.
Google Analytics Universal
•

•
•

_ga: dit wordt gebruikt om niet-persoonlijke kenmerken van de bezoeker te bepalen,
gegevens te verzamelen over de bezoeksessie en de herkomst van het bezoek te
herleiden. Duur: 2 jaar
_gat: deze cookie heeft tot doel het verzamelen van gegevens zoals benoemd bij _ga
efficiënter te laten plaatsvinden. Duur: per sessie
_gid: Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om het
aantal paginabezoeken bij te houden. Duur: 24 uur

De cookies voor analytische doeleinden hebben doorgaans een langere levensduur, met
name om herhaalbezoek te kunnen meten.
5. Hoe kan ik mijn cookies beheren?
Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je
de volgende handelingen uitvoeren:
Bij browser – Microsoft Internet Explorer
•
•
•

In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of
‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox
•
•
•

Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet
gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome
Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
•
•

Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop
‘Content settings’.
Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari
•
•
•

Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de
‘Voorkeur’ optie.
Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en
reclame cookies’ uit.
Click ‘Save’.

Opgelet: deze handelingen kunnen te allentijden wijzigen bij bovenstaande browsers!
© 2019 Steenkapperij Kempenland bvba (http://www.steenkapperijkempenland.be).
Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacyverklaring, cookieverklaring
en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden
gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van

Steenkapperij Kempenland bvba (privacy@steenkapperijkempenland.be).
Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.
Deze Cookie Statement werd het laatst bijgewerkt op 20/01/20.

