Cookiebeleid

Reuzenrad Bouw Lamberink B.V., gevestigd aan de Graauwedijk 4a, 9625 PC OVERSCHILD,
is verantwoordelijk voor het plaatsen van cookies met de website reuzenrad.nl.
In dit beleid beschrijven we onze omgang met cookies.
Contactgegevens:
Reuzenrad Bouw Lamberink B.V.
Graauwedijk 4a
9625 PC OVERSCHILD
https://www.reuzenrad.nl/
0596-566319
info@reuzenrad.nl

Wat zijn cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken om het
gebruiksgemak te verhogen. Hierdoor wordt de website
zo interessant mogelijk gemaakt voor de bezoeker. Cookies zijn kleine, eenvoudige
tekstbestanden die op een computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer onze
website gebruikt wordt.
Het gebruik van cookies is veilig. Cookies kunnen niet worden herleid naar persoonlijke
gegevens zoals telefoonnummer of e-mailadressen.

Cookie toestemming

Momenteel gebruikt de website geen cookies die persoonsgegevens opslaan. We gebruiken
enkel functionele cookies en (anonieme) analytische cookies om een zo goed mogelijke
website te kunnen bieden. Voor dit soort cookies is geen toestemming vereist.
Om helemaal geen cookies te ontvangen, is er de mogelijkheid om in de instellingen van een
browser het gebruik van cookies volledig te laten blokkeren. Maar hierdoor kan het zijn dat
de website niet goed functioneert.

Wij werken met de volgende cookies

Functionele cookies:
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en slaan geen gegevens op
die naar een persoon te herleiden zijn (bijvoorbeeld het opslaan van voorkeursinstellingen).
Analytische cookies:
We maken gebruik van analytische cookies om statistieken van de website bij te houden en
slaan geen gegevens op die naar een persoon te herleiden zijn.

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring is meer informatie te vinden over onze omgang met
persoonsgegevens.

Opmerkingen

Wanneer wij wijzigingen uitvoeren op onze website waardoor er cookies niet meer van
toepassing zijn of wanneer er juist cookies bijkomen, dan wijzigen wij dit ook in ons beleid.

Vragen of opmerkingen

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten over onze cookiebeleid? Neem dan
vrijblijvend contact met ons op.

