COOKIEBELEID

In deze rubriek kan je meer informatie vinden over wat cookies zijn en hoe deze worden gebruikt op onze
website, hierna ‘Cookiebeleid’ genoemd. Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op
alle websites en applicaties van Boem BV, Beukenstraat 17, 3670 Oudsbergen, België (BTW
BE0748.578.395).
De eerste maal dat je onze website bezoekt, verschijnt een pop-up met een verwijzing naar ons
cookiebeleid. Via ‘Meer informatie’ kom je op deze pagina terecht waar het Cookiebeleid wordt
uiteengezet. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Wij behouden
ons echter het recht om op elk moment het Cookiebeleid te vernieuwen. Om op de hoogte te blijven van
eventuele wijzigingen, raden we aan om het Cookiebeleid regelmatig te consulteren.

1. WAT ZIJN COOKIES?
Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer je een website
bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen
ze je helpen door je efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies
automatisch te activeren, door jouw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen jou en onze
Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat
de advertenties die je te zien krijgt, zijn afgestemd op jou en jouw interesses en om statistische gegevens
over uw gebruik van onze Services bijeen te brengen.

2. WELK SOORT COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
a. 'sessiecookies' die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat je het systeem
normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van jouw apparaat verwijderd als de browser wordt
afgesloten;
b. 'permanente cookies ' die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde periode op jouw
computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies
worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie je bent, zodat we bijvoorbeeld jouw
voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat je je aanmeldt;
c. 'cookies van derden' die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een
pagina die je bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang
controleren en analyseren.

3. HOE KAN JE JOUW COOKIES BEHEREN?
Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan jouw persoonlijke identiteit kan worden
vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van je opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld
aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. Je kan jouw internetbrowser
zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing krijgt wanneer een cookie
wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van jouw harde schijf worden verwijderd. Je kan dit doen

via de instellingen van jouw browser (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische
elementen niet correct worden weergegeven of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

4. GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde
informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar
Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie
om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor
website-operatoren en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan
te bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres
niet associëren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren
door in jouw browser de daarvoor bestemde instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat
geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze
website geef je toestemming voor het verwerken van de gegevens over jou door Google (op de wijze) en
voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
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