
 

 

MEDEDELING OVER COOKIES VAN VICTAULIC 

Datum laatst bijgewerkt: 10 Januari 2020 

 

Deze Mededeling over Cookies (“Mededeling over Cookies” of “Mededeling”) is van toepassing op 

Victaulic en elk van haar wereldwijde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen 

(gezamenlijk “Victaulic”, “wij”, “ons” of “onze”).   

Net als de meeste ondernemingen maken wij gebruik van “cookies” of vergelijkbare technologieën. 

Deze Mededeling over Cookies informeert u over ons gebruik van cookies en vergelijkbare 

technologieën op onze mobiele applicaties en website (“Website”).  Voor meer informatie over hoe 

wij persoonlijke gegevens die wij verkrijgen via of in verband met het gebruik van onze Website 

gebruiken, opslaan, openbaar maken en verwerken, kunt u onze Privacyverklaring raadplegen.   

Wanneer u voor het eerst onze Website bezoekt vanuit bepaalde rechtsgebieden, ontvangt u 

mogelijk een bericht waarin wordt aangegeven dat er cookies en vergelijkbare technologieën 

worden gebruikt.  Door op “cookies aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u het gebruik van deze 

technologieën begrijpt en ermee akkoord gaat, zoals beschreven in deze Mededeling over Cookies.  

U hoeft geen cookies te aanvaarden en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie 'Hoe 

cookies te beheren', hieronder). U kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren of 

te beperken, en u kunt ze te allen tijde verwijderen nadat ze op uw apparaat zijn geplaatst. Als u 

onze cookies niet aanvaardt of verwijdert, kan het zijn dat sommige delen van onze Website die u 

bezoekt meer tijd nodig hebben om te laden of niet goed werken.  

1. Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine bestanden met een reeks tekens die wij op uw computer of mobiele apparaat 

kunnen opslaan wanneer u onze Website bezoekt.  Wanneer u onze Website bezoekt, stellen de 

cookies ons in staat uw browser te herkennen. Cookies kunnen uw voorkeuren en andere informatie 

opslaan, maar kunnen geen gegevens van uw harde schijf lezen of cookiebestanden lezen die door 

andere sites zijn aangemaakt. 

Door een website-eigenaar (in dit geval Victaulic) geplaatste cookies worden “eigen cookies” 

genoemd. Cookies die door andere partijen dan de eigenaar van de website worden geplaatst, 

worden “cookies van derden” genoemd.  Met cookies van derden kunnen mogelijkheden of 

functionaliteit van derden worden aangeboden op of via de Website (bijv. reclame, sociale-

mediafuncties en analyses). 

2. De cookies die wij gebruiken 

Cookies maken het gebruik van onze Website eenvoudiger door onder andere uw voorkeuren op te 

slaan. Tevens kunnen wij cookies gebruiken om inhoud te leveren die is afgestemd op uw interesses. 

Onze cookies kunnen ons in staat stellen uw gebruik van onze Website te koppelen aan de 

persoonlijke gegevens die u eerder heeft verstrekt.  
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De informatie die wij verzamelen door middel van cookies stelt ons in staat om het gebruik van onze 

Website statistisch te analyseren en onze inhoud en andere aanbiedingen te verbeteren en aan te 

passen. Wij delen echter alleen via cookies verzamelde informatie met derden in geaggregeerde 

vorm, zonder daarbij informatie die u persoonlijk identificeert te gebruiken.  

De specifieke soorten door onze Website geplaatste eigen cookies en cookies van derden en de 

doeleinden die zij dienen, worden beschreven in de onderstaande tabel:  

Soort cookies Wie plaatst deze 

cookies  

Hoe te weigeren  

Strikt noodzakelijke cookies 

Dit zijn cookies die vereist zijn voor 

de werking van onze Website. Zij 

omvatten bijvoorbeeld cookies die 

u in staat stellen om u aan te 

melden op beveiligde delen van 

onze website, de chatfuncties van 

onze klantenservice te gebruiken, 

een winkelwagen te gebruiken of 

gebruik te maken van 

elektronische 

factureringsdiensten. 

- Victaulic Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de 

werking van de Website en kunnen daarom 

niet worden geweigerd. Zij kunnen worden 

verwijderd of geblokkeerd met behulp van 

uw browserinstellingen (zie paragraaf 3, Hoe 

cookies te beheren, hieronder). 

 

Prestatiecookies en functionele 

cookies 

Deze worden gebruikt om u te 

herkennen wanneer u onze 

Website opnieuw bezoekt. Op die 

manier kunnen wij onze inhoud 

voor u personaliseren en uw 

voorkeuren onthouden 

(bijvoorbeeld uw taalkeuze of 

regio), maar deze cookies zijn niet 

essentieel voor het goed 

functioneren van de Website. 

- Victaulic Deze cookies kunnen worden verwijderd of 

geblokkeerd met behulp van uw 

browserinstellingen (zie paragraaf 3, Hoe 

cookies te beheren, hieronder). 

 

Analytische cookies 

Deze cookies verzamelen 

informatie over hoe gebruikers 

toegang krijgen tot de Website en 

- Victaulic 

- Google 

Analytics 

Deze cookies kunnen worden verwijderd of 

geblokkeerd met behulp van uw 

browserinstellingen (zie paragraaf 3, Hoe 

cookies te beheren, hieronder). 
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erdoor bewegen. Deze cookies 

kunnen ook informatie vergaren 

over de websites die u heeft 

bezocht voordat u op onze 

Website aankomt. Wij gebruiken 

deze informatie in geaggregeerde 

vorm om ons te helpen de 

functionering van onze Website te 

verbeteren of om onze Website te 

personaliseren overeenkomstig 

uw interesses. 

- Google Tag 

Manager 

- Adobe 

Dynamic Tag 

Manager 

- Piwik 

- Hotjar 

Een andere optie is dat u de onderstaande 

links volgt voor niet-deelneming: 

- Google: 

https://tools.google.com/dlpage/gaopto

ut  

- Adobe: 

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt

-out.html?red=a 

 

- Piwik:             

https://matomo.org/privacy-

policy/#optout 

 

- Hotjar: 

https://www.hotjar.com/legal/complian

ce/opt-out 

Reclamecookies 

Deze cookies worden gebruikt om 

ervoor te zorgen dat de op de 

Website getoonde reclame 

relevanter is voor u. Deze cookies 

voorkomen dat advertenties 

opnieuw verschijnen en zorgen 

ervoor dat advertenties correct 

worden weergegeven. Bepaalde 

cookies van derden kunnen 

gebruikers volgen via verschillende 

websites en zullen advertenties 

aanbieden die zijn afgestemd op 

uw interesses.  

- Simpli.fi 

- Doubleclick 

- TradeDesk 

 

Deze cookies kunnen worden verwijderd of 

geblokkeerd met behulp van uw 

browserinstellingen (zie paragraaf 3, Hoe 

cookies te beheren, hieronder). 

Een andere optie is dat u de onderstaande 

links volgt voor niet-deelneming: 

- Simpli.fi:                                                                       

https://app.simpli.fi/opt-out 

- Doubleclick: 

https://www.google.com/settings/ads/p

lugin  

- TradeDesk:                        

http://www.adsrvr.org/ 

Daarnaast kunt u keuzes instellen wat 

betreft reclamecookies op de volgende 

websites: 

- http://www.aboutads.info/choices/,  

- http://www.networkadvertising.org/cho

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html?red=a
https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html?red=a
https://matomo.org/privacy-policy/#optout
https://matomo.org/privacy-policy/#optout
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://app.simpli.fi/opt-out
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.adsrvr.org/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
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ices/; of  

- http://youronlinechoices.com/. 

Sociale-mediacookies 

Deze cookies stellen ons in staat 

sociale-mediafuncties in onze 

Website te integreren en kunnen 

eveneens worden gebruikt voor 

reclamedoeleinden.  

- Facebook 

Connect 

- Facebook 

Custom 

Audience 

- Twitter 

- LinkedIn 

- YouTube 

Deze cookies kunnen worden verwijderd of 

geblokkeerd met behulp van uw 

browserinstellingen (zie paragraaf 3, Hoe 

cookies te beheren, hieronder). 

Een andere optie is dat u de onderstaande 

links volgt voor niet-deelneming: 

- Facebook: 

https://www.facebook.com/ads/settings 

- Twitter:  

https://twitter.com/personalization   

- LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/psettings/gu

est-controls?trk   

- YouTube: 

https://www.google.com/intl/en/policie

s/technologies/cookies/  

 

3. Hoe cookies te beheren  

Wanneer u voor het eerst onze Website bezoekt vanuit bepaalde rechtsgebieden, ontvangt u een 

bericht waarin wordt aangegeven dat er cookies en verglijkbare technologieën worden gebruikt. 

Door op “cookies aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u het gebruik van deze technologieën 

begrijpt en ermee akkoord gaat, zoals beschreven in deze Mededeling over Cookies.  

U hoeft geen cookies te aanvaarden en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, hoewel u 

bepaalde functies op onze Website mogelijk niet kunt gebruiken.  U kunt dit doen door op de juiste 

niet-deelnemingsoptie te klikken in de cookietabel hierboven of door de instellingen in uw browser 

te activeren waarmee u alle of sommige cookies kunt weigeren. 

Volg de onderstaande links voor nuttige informatie over de meest populaire browsers: 

• Microsoft Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  

• Google Chrome:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://youronlinechoices.com/
https://www.facebook.com/ads/settings
https://twitter.com/personalization
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls?trk
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls?trk
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
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• Mozilla Firefox:  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

• Apple Safari:   

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US   

Daarnaast kunt u keuzes instellen wat betreft reclamecookies op de volgende websites: 

• http://www.aboutads.info/choices/,  

• http://www.networkadvertising.org/choices/; of  

• http://youronlinechoices.com/. 

4. Webbakens 

Naast cookies gebruiken wij andere technologieën om bezoekers van onze Website te herkennen en 

te volgen. Een webbaken (ook wel “tracking pixel” of “clear GIF” genoemd) is een duidelijke 

grafische afbeelding (meestal een tag van één pixel) die wordt geleverd via een webbrowser of 

HTML e-mail, meestal in combinatie met een cookie. 

Door gebruik te maken van webbakens kunnen wij bijvoorbeeld volgen hoe gebruikers van de ene 

pagina op onze Website naar de andere gaan, de toegang tot onze berichten volgen, zien of 

gebruikers naar onze Website zijn gekomen via een online advertentie die op de website van derden 

wordt weergegeven, meten hoe advertenties zijn bekeken en de functionering van de Website 

verbeteren.   

5. Gerichte reclame  

Houd er rekening mee dat derden (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en aanbieders 

van externe diensten zoals analysediensten van webverkeer) cookies gebruiken, waarover wij geen 

controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiecookies of doelgerichte 

cookies. Deze ondernemingen kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites 

gebruiken om relevante reclame te verstrekken over goederen en diensten waarin u mogelijk 

geïnteresseerd bent. Ook kunnen zij gebruikmaken van technologie die wordt gebruikt om de 

doeltreffendheid van advertenties te meten.  

6. Wijzigingen in deze Mededeling over Cookies 

Eventuele wijzigingen die wij in de toekomst in onze Mededeling over Cookies aanbrengen, zullen op 

deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. 

Controleer regelmatig of deze Mededeling over Cookies is bijgewerkt of gewijzigd. 

7. Neem contact op met ons 

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Mededeling of over de behandeling van gegevens door 

Victaulic, raadpleeg dan onze Privacyverklaring of neem contact op met ons Privacyteam op 

privacy@victaulic.com.  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://youronlinechoices.com/
mailto:privacy@victaulic.com
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