Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer
geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften
van de terugkerende bezoeker.
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites bij een bezoek op uw lokale
computer geplaatst worden. 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 u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.
Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker
op andere websites na te gaan.
Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens worden niet geregistreerd en/of
onthouden, alleen voorkeuren en interesses op basis van surfgedrag.
Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies
nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw
internetbrowser. U kunt cookies altijd zelf van uw computer verwijderen. Kijk hiervoor
onder 'Internet Opties' in uw browser (de Help functie in uw browser kan u hierbij helpen).
Als u er voor kiest cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal
functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.
Functionele en niet-functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website of zorgen er
voor dat u snel en correct de gewenste informatie ziet elke keer dat u onze website
bezoekt. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds uw gegevens in te voeren,
voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen.
De niet-functionele cookies dienen om ons te informeren over het aantal bezoekers van de
website en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie
kunnen wij gebruiken om de website verder te verbeteren.
Meer informatie over cookies en de cookiewetgeving kan je vinden op
www.youronlinechoices.com
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip
van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website
gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt

verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal
uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het
gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te
kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van
deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de
doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Hotjar
Deze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Hotjar Ltd. Hotjar maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren
hoe gebruikers de site gebruiken.
Vragen
Als u vragen hebt over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze
website, contacteer ons dan via privacy@vanmarcke.be.

