
COOKIEVERKLARING

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het apparaat (device) wordt geplaatst. Deze 
cookies bevatten bepaalde informatie, zoals de taalvoorkeur van de bezoeker. Andere cookies verzamelen statistie-
ken over de gebruikers van de website of zorgen ervoor dat de grafische vormgeving van de website correct wordt 
weergegeven en de applicaties van de website correct werken. 

Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Alle cookies bevatten een unieke code (“naam van de server die de cookie 
heeft geplaatst + vervaldatum + unieke nummer/waarde”) op basis waarvan de browser herkend kan worden ofwel 
tijdens het bezoek aan de website (‘sessiecookies’) ofwel wanneer er later opnieuw naar de website gesurft wordt 
(‘permanente cookies’). Permanente cookies blijven op de browser opgeslagen, hoewel ze altijd verwijderd of gedeac-
tiveerd kunnen worden bij de browservoorkeuren.

Welke cookies gebruiken we?
Strikt noodzakelijke / technische cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld. 
Dankzij deze cookies kan er door de website genavigeerd worden en de kunnen de verschillende functies hiervan 
gebruikt worden.

Functionaliteit cookies
Deze cookies worden gebruikt om de specifieke functionaliteit op de website mogelijk te maken en zo de gebruiks-
vriendelijkheid  te verbeteren, bijvoorbeeld door de keuzes en de voorkeuren te onthouden (bijv. gekozen taal) of 
door meer complexe beslissingen op te slaan (bijv. voorkeurslocatie of volume-instellingen).

Er is geen toestemming benodigd voor het plaatsen van bovengenoemde cookies.

Tracking- / advertising cookies
Deze website en de marketing e-mails van LIMES maken gebruik van tracking cookies van Google Analytics om be-
zoekersstatistieken bij te houden. LIMES gebruikt deze statistieken om de website en mailings continu te verbeteren 
en relevante informatie aan te bieden.

Tracking cookies op onze website: Google Analytics
Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om, onder andere, inzicht te verwerven in de bezoekersstroom, 
verkeersbronnen en paginabezoeken op de website. Dit betekent dat Google optreedt als een verwerker in de ver-
werking van persoonsgegevens door LIMES. In overeenstemming met de Europese privacyregelgeving heeft LIMES 
hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.
Informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Er kan bijvoorbeeld 
niet gezien worden welke individuele bezoekers achter welke bezoeken naar onze website schuilen. Google zal nooit 
uw volledige IP-adres verwerken en maskeert altijd het laatste octet van uw IP-adres.
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Google wendt de verzamelde informatie niet voor eigen doeleinden aan. LIMES heeft Google geen toestemming 
gegeven om informatie op die manier te gebruiken. Bovendien worden er geen andere Google-diensten gebruikt in 
combinatie met de Google Analytics-cookies. Voor meer informatie verwijst LIMES naar het Privacybeleid van Goog-
le.

Tracking cookies in onze marketing e-mails
Bij aanmelding voor de nieuwsbrief of andere marketing e-mails van LIMES, zal het downloaden van afbeeldingen of 
het klikken op een koppeling in een van deze e-mails, ervoor zorgen dat de browser geïdentificeerd zal worden. Dit 
betekent dat LIMES kan zien of de e-mail wordt geopend, of dat er wordt doorgeklikt naar de website. 
Bij uitschrijving voor de nieuwsbrief en andere marketing e-mails van LIMES kan de browser zo worden ingesteld dat 
de tracking cookies worden geweigerd.

De cookie instellingen kunnen worden aangepast op de browser. LIMES adviseert om de handleiding van uw brow-
ser hiervoor te raadplegen.
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Edge
• Safari iOS
• Safari MacOS

Disclaimer
Het overzicht van cookies op de websites van LIMES international is een momentopname. LIMES streeft ernaar om 
deze lijst zo up-to-date mogelijk te houden. In verband met constante wijzigingen en optimalisatie van zowel de 
website als wetgevingen, kan de situatie zich voordoen dat niet alle actuele cookies en/of sites volledig geüpdate zijn. 
Daarnaast kunnen cookies soms ingeladen worden via derde partijen, zoals bijvoorbeeld de beheerders van applica-
ties welke gebruikt worden op de websites van LIMES.

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/browsergeschiedenis-weergeven-en-verwijderen-in-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

