COOKIE STATEMENT SOONS INTERIEURBOUW BV
Gebruik van Cookies door Soons Interieurbouw BV
Soons Interieurbouw BV maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine
tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken
worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd
(sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw
browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de
gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de
bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal
Soons Interieurbouw BV u vooraf – bij het eerste bezoek aan de website – om toestemming vragen.
Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Soons Interieurbouw BV
opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.
Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies
verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Soons Interieurbouw gaat er in
dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een
volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming
intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt
maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen van de website.
Welke Cookies worden gebruikt?
1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij
zorgen ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het
navigeren tussen de verschillende pagina´s.
2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen wordt gemeten hoe vaak onze
website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze
gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.
3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij
een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door
Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de
website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van
deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe de
website gebruikt wordt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te
stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in
het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere
gegevens van Google gelinkt.
U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende
instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website
ten volste kunt benutten.
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