COOKIE POLICY
VAN DER PLAETSEN NV – ICE CUBES COMPANY
Lierselei, 181
2390 Oostmalle
BE0446.403.502
Tel.: +32 (0)3/312.45.11

1. Waarop is dit Cookie Policy van toepassing?
Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites van VAN DER PLAETSEN NV.
Cookies kunnen een verwerking van persoonsgegevens uitmaken en derhalve heeft de klant recht
op een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens.

2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of een
ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om de handelingen van de
bezoekers/ gebruikers van de website bij te houden, om websites beter te laten functioneren, om
logingegevens te bewaren;
Er zijn verschillende soorten cookies. In eerste instantie zijn er first en third party cookies.
First party cookies worden enkel door de server van de website zelf geplaatst en zorgen ervoor dat
de website goed functioneert en dat de voorkeuren onthouden worden. Third party cookies worden
dan weer door een derde partij met een andere domeinnaam op de website geplaatst en dienen om
de gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.
Die first en third party cookies kun je nog verder opdelen in onder andere:
-

-

Essentiële cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren.
Functionele cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden.
Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van gebruikers/ bezoekers en
de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd
worden en krijgen gebruikers/ bezoekers een betere gebruikservaring.
Marketing cookies die het surfgedrag van websitebezoekers volgen en op basis daarvan een
gebruikersprofiel samenstellen dat wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken.

3. Waarvoor gebruiken we cookies?
De cookies worden gebruikt om het bezoek van de klant op de website te verbeteren en te
optimaliseren, om technische keuzes te herinneren en om relevante diensten en aanbiedingen aan
de klant te tonen.

4. Welke cookies worden waarvoor op VDP-ICE CUBES COMPANY-websites gebruikt?
De cookies die op deze website worden gebruikt zijn: essentiële cookies die dienen om de website te
laten functioneren, functionele cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren bijhouden en
analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de bezoekers op de websites
(Google Analytics). Daarnaast wordt er op bepaalde websites gebruik gemaakt van een Facebookpixel voor: het verwijzen naar de Facebookpagina van een bepaalde websites en het bijhouden van
het aantal “likes” op de Facebookpagina van een bepaalde website.
5. Hoe kan u het gebruik van cookies op VDP-ICE CUBES COMPANY-websites weigeren
of beheren?
Het is aan te raden dat u de cookies ingeschakeld heeft bij het bezoeken van de website. Zonder
ingeschakelde cookies is het mogelijk dat VDP-ICE CUBES COMPANY niet in staat is om u een
probleemloos bezoek op de website te garanderen.
Door gebruik te maken van de website, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies door
VDP-ICE CUBES COMPANY.
Indien u dit echter niet wenst, kan u de cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser.
Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk
moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.
Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links:
- Google Chrome
- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Safari

6. Wanneer werd de cookie policy voor het laatst gewijzigd?
U dient de Cookie Policy regelmatig te controleren om op de hoogte te zijn eventuele wijzigingen.

