Cookiebeleid CORBIZ bv
Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?
Corbiz bv, met maatschappelijke zetel te 2560 Kessel, Kessel Dorp 22 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 00768.550.004 (info@corbiz.be of 03 401 12 54) erkent het belang
van een veilige verwerking van de aan haar toevertrouwde of ontvangen informatie, met inbegrip van
persoonsgegevens, en ziet er dan ook op toe dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende
nationale regelgeving (de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet), de ePrivacy
Richtlijn 2002/58/EC zoals geamendeerd door Richtlijn 2009/136/EC, alsmede Verordening (EU) 2016/679
(hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018). In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt Corbiz bv
zich er toe om haar cookiebeleid hierop aan te passen.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die bewaard worden wanneer u deze website bezoekt. De cookies
laten toe om uw acties of voorkeuren bij te houden. De meeste webbrowsers aanvaarden cookies.
Gebruikers kunnen hun webbrowsers echter zo instellen dat het gebruik van cookies wordt geblokkeerd of
dat cookies worden verwijderd telkens wanneer gewenst.
Cookies bevatten gewoonlijk de naam van de website waar het cookie vandaan komt, hoe lang het cookie
bewaard zal blijven, en een waarde, meestal een willekeurig gegeneerd uniek nummer. Sommige cookies
worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit (zogenaamde session cookies), andere cookies blijven
bewaard en helpen ons om u te identificeren als een bezoeker van onze website (zogenaamde persistent
cookies).
Waarom gebruiken wij cookies?
Op onze website gebruiken we cookies voor diverse doeleinden. Cookies dienen om u vlotter gebruik te
laten maken van onze website. Ze laten ons toe om onze website beter af te stemmen op uw interesses en
uw behoeften. We gebruiken ze ook om de snelheid van uw activiteiten op de website te verhogen. Via
cookies verzamelen we op anonieme wijze samengevoegde statistieken waarmee we beter begrijpen hoe
onze website wordt gebruikt en hoe wij onze diensten kunnen verbeteren.
Welke cookies gebruiken wij?
We gebruiken zogenaamde first party cookies. First party cookies zijn cookies die door de website zelf
worden aangemaakt om u vlotter gebruik te laten maken van de website.
We gebruiken de software Google Analytics om beter te begrijpen hoe u met onze website omgaat. Deze
software kan een reeks cookies aanmaken om informatie te verzamelen en anonieme statistieken over de
website te rapporteren. Het voornaamste cookie dat door Google Analytics wordt gebruikt, is het cookie
_ga.

Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?
U kan op ieder moment cookies blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. Het
blokkeren van cookies kan onze dienstverlening en het gebruik van onze website beïnvloeden. Het
verwijderen van cookies kan ervoor zorgen dat u bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw uw
voorkeuren moet ingeven. Raadpleeg de documentatie van uw softwareleverancier voor meer informatie
over het blokkeren en verwijderen van cookies.

