COOKIE – POLICY
Informatie eigenaar website:
De website www.qualitytime-depanne.be is eigendom van:
bvba Quality Service
Smokkelpad 4
8660 DE PANNE
BTW: BE0838.419.597
U kan ons als volgt bereiken:
Telefoon:
E-mail:

00 32/ 58 41 45 70
info@qualitytime-depanne.be

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine databestanden die via een website op de lokale pc van de bezoeker geplaatst
worden.
Er bestaan diverse varianten, zoals o.m.:


Sessiecookies of tijdelijke cookies, zijn onmisbaar om de website of bepaalde onderdelen
ervan te kunnen bezoeken en worden zeer kort na je bezoek automatisch gewist.



Technische cookies, zorgen voor een meer gepersonaliseerde surfervaring en zullen het
aangenamer maken om onze website te bezoeken. Deze kunnen bijvoorbeeld je taalvoorkeur
bijhouden.



Tracking cookies, volgen je gedrag op de website volgen en houden deze anoniem bij.



Sociale cookies linken u door naar uw sociale media.

De cookies worden geplaatst door de server van de website, dan wel door een partner van de
website.
De server van de website kan alleen de eigen cookies lezen die geplaatst werden en heeft geen
toegang tot de rest van de informatie die op uw pc, laptop, tablet of gsm staat.
Een cookie stelt de server in staat om de pc te identificeren bij een volgend bezoek en zo bijvoorbeeld
de er in opgeslagen voorkeurinstellingen automatisch weer te geven.
Het gebruik van cookies is vooral ingegeven in het voornemen om de gebruikservaring bij een volgend
bezoek aan de website te gaan verbeteren.
Meer informatie i.v.m. cookies kan u bijvoorbeeld terugvinden op de volgende website:
https://www.aboutcookies.org/.

Uw rechten i.v.m. cookies.
Artikel 129 van de Wet van 13.06.2005 betreffende de elektronische communicatie (B.S. 20.06.2005)
regelt het gebruik van cookies.
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Conform de Belgische wetgeving kunnen cookies pas op uw computer geïnstalleerd worden nadat u
voorafgaandelijk hierover duidelijk geïnformeerd werd en hiertoe de toestemming heeft gegeven.
Deze regel is niet van toepassing op cookies die essentieel zijn voor het tot stand brengen van de
communicatie (technische opslag van informatie) of om diensten te kunnen leveren die door de
gebruiker specifiek gevraagd zijn en het gebruik van cookies hiervoor strikt noodzakelijk is.

Concreet.
We wensen er u op te wijzen dat de meeste webbrowsers standaard het merendeel van de cookies
automatisch op uw computer of mobiel apparaat installeren.
U kan uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat
de installatie van cookies geweigerd wordt.
Reeds geïnstalleerde cookies kan u ook steeds wissen.
Het wissen of weigeren van cookies kan zijn invloed hebben op de gebruikservaring en kan mogelijks
er toe leiden dat bepaalde pagina’s van de website niet of minder goed functioneren.

Belangrijk.
Het doorklikken naar andere plaatsen van de website, wordt aanzien als een onbetwistbare
goedkeuring met het gebruik van cookies en de cookie-policy.
De eerder verleende goedkeuring kan ook altijd worden ingetrokken.
Er worden op deze website enkel cookies gebruikt van betrouwbare partners.
Mocht u om een of andere reden iets verdachts opmerken dan verzoeken wij u hierover ons te willen
contacteren.

Welke cookies worden gebruikt op deze website ?
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe de bezoeker de website
raadpleegt. Het uiteindelijke doel is om de diensten te kunnen verbeteren.
Gebruikers die niet willen dat hun gegevens worden gerapporteerd door Google Analytics, kunnen
gebruik maken de Google Analytics Opt-out Browser Add-On
Zie ook de privacy policy van google op: https://privacy.google.com
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Third-party cookie
Deze cookie van Google Analytics registreert hoe u de site bezoekt, ten einde statistische
rapporten hierover te kunnen opstellen. De gegevens worden anoniem bijgehouden.
Levensduur: 2 jaar

_utmb




Third-party cookie
Deze cookie van Google Analytics registreert hoe u de site bezoekt, ten einde statistische
rapporten hierover te kunnen opstellen. De gegevens worden anoniem bijgehouden.
Levensduur: 30 minuten
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Third-party cookie
Deze cookie van Google Analytics registreert hoe u de site bezoekt, ten einde statistische
rapporten hierover te kunnen opstellen. De gegevens worden anoniem bijgehouden.
Levensduur: tot het einde van de sessie
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Third-party cookie
Deze cookie van Google Analytics registreert hoe u de site bezoekt, ten einde statistische
rapporten hierover te kunnen opstellen. De gegevens worden anoniem bijgehouden.
Levensduur: tien minuten
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Third-party cookie
Deze cookie van Google Analytics registreert hoe u de site bezoekt, ten einde statistische
rapporten hierover te kunnen opstellen. De gegevens worden anoniem bijgehouden.
Levensduur: 6 maand
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