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Versie: 25/05/2018
Hieronder vindt u een samenvatting en meer diepgaande toelichting over welke cookies wij gebruiken op onze
website.

ONS COOKIEBELEID
Onze website [ www.sinpro.be ] (hierna de “website” genoemd) gebruikt cookies om de werking en uw
gebruikservaring te optimaliseren.
Door onze website verder te gebruiken, wordt u geacht ons Cookiebeleid te hebben aanvaard. Als u niet met ons
Cookiebeleid akkoord gaat, verzoeken wij u om geen verder gebruik van onze website te maken.
Deze tekst gaat enkel over het gebruik van cookies. Onze volledige Privacy Policy vindt u ook op onze website.

DE DEFINITIE VAN COOKIES
Cookies zijn kleine (tekst-)bestanden die uw computer download wanneer u een website bezoekt. Cookies
worden teruggestuurd bij elk volgend bezoek aan deze website of naar een andere website die deze cookie
herkent. Dankzij cookies kan een website u(w computer) herkennen.
Cookies worden onder meer gebruikt om u efficiënt te laten navigeren tussen pagina's, uw voorkeuren te
herinneren, uw algemeen gebruiksgemak te vergroten of om u online advertenties te tonen die bij uw specifieke
profiel passen.
Zie ook de volgende link voor meer informatie over cookies: www.youronlinechoices.com/nl .

WAT DOEN WIJ MET COOKIES ?
Vooraf bevestigen wij u graag dat wij uw privacy hoog in het vaandel dragen en onze cookies dus ook strikt in
overeenstemming met de wet werken.
Wij gebruiken de volgende types cookies voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies
o
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website.

Analytische/prestatiecookies
o
Deze cookies analyseren de wijze waarop onze website gebruikt wordt, welke pagina’s het meest
bezocht worden, waar zich problemen voordoen, enz. Zo kunnen wij onze website verbeteren en
uw gebruikservaring optimaal houden.

Functionaliteitscookies
o
Deze cookies worden gebruikt om individuele gebruikers te herkennen en hun voorkeuren te
onthouden. Zo kunnen wij bijv. uw taalkeuze en andere instellingen die u aanpast onthouden,
zodat deze onmiddellijk goed staan bij een volgend bezoek.
Onze cookies vervallen in de regel automatisch.

WELKE SPECIFIEKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ ?
Wij gebruiken de volgende cookies:

Google Analytics
o
Doel: Analyse van uw gebruik van onze website, hoe u bij ons terechtkomt, welk toestel u gebruikt,
van waar u onze website bezoekt, enz.
o
Type: Analytische cookies

HOE KAN U ZELF COOKIES BEHEREN ?
U kunt zelf via uw browserinstellingen beheren welke cookies u al dan niet wil aanvaarden. Indien u
functionaliteits-, analytische en/of strikt noodzakelijke cookies weigert, bestaat de kans dat bepaalde delen van
onze website minder goed of niet werken.
Hoe u uw browser kan instellen vindt u op volgende websites:

Internet Explorer
o
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

Safari
o
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=nl_NL

Chrome
o
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Firefox
o
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Opera
o
http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

WIJZIGINGEN
Wij kunnen dit cookiebeleid op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden bindend bij uw eerste bezoek
aan onze website nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te
raadplegen.

