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1

ALGEMEEN

De website https://www.vanreybrouck.be (hierna “Website”) maakt gebruik van cookies en daarmee
vergelijkbare technologieën. Deze cookieverklaring (hierna “Cookieverklaring” of “Verklaring”) wil u als
bezoeker informeren over het gebruik hiervan.

Van Reybrouck Accountants & Tax consultants CVBA (hierna “Van Reybrouck”, “wij” of “ons) wenst er u als
bezoeker op te wijzen dat u niet alle cookies hoeft te accepteren. Het accepteren ervan maakt namelijk geen
voorwaarde uit voor het bezoeken van de Website. Bij het weigeren ervan bestaat de mogelijkheid wel dat
bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende services niet optimaal functioneren (zie ook punt 5.
Uitschakelen van cookies en vergelijkbare technologieën).
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WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of
mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken als
een soort geheugensteuntje voor een website. Dankzij cookies kan onze Website op een eenvoudige manier
specifieke informatie over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden.
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Cookies kunnen in principe zowel door Van Reybrouck zelf geplaatst worden (“first party cookies”) als door
derden (“third party cookies”). Derdepartijcookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of
gebruik van de Website aan derden verzonden worden.

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms
permanent (“persistent” cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) geplaatst.
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PERSOONSGEGEVENS EN HUN GEBRUIK

In het algemeen wensen wij voor wat betreft de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens en
uw rechten daaromtrent te verwijzen naar onze Privacy Statement.

Aangezien sommige van de gebruikte cookies en/of technologieën, die hierna worden beschreven, gegevens
kunnen bevatten die u mogelijks rechtstreeks of onrechtstreeks identificeren, wordt hierna individueel
uiteengezet: wie deze cookies plaatst, met welke doelstelling dat gebeurt en voor hoelang de daaruit
verzamelde gegevens worden bijgehouden.
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WELKE COOKIES GEBRUIKT DEZE WEBSITE?
4.1

FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze Website naar behoren te laten functioneren. De informatie in
kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar zijn wel noodzakelijk voor een
nuttig gebruik van de Website.
4.2

ANALYTISCHE COOKIES

Analytische cookies stellen ons in staat meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker omgaat
met en hoe u reageert op de inhoud van onze Website. Op die manier kunnen wij onze Website nog beter
vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar
wordt gebruikt om op totaalniveau web statistieken te creëren en te analyseren.
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UITSCHAKELEN VAN COOKIES
•

Via de Website

•

Via de browser

Via uw browserinstellingen, bij de veiligheids- en privacy instellingen, kan u kiezen om cookies uit te schakelen.
Indien u verder surft op de Website, zonder uw browserinstellingen te wijzigen, gaan wij er van uit dat u de
cookies van de Website aanvaardt. Daarnaast kan u cookies ook verwijderen door middel van het wissen van
uw “browsegeschiedenis”.
Het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze Website en
aanvullende services niet optimaal functioneren.
-

Cookie instellingen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

-

Cookie instellingen Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websitesvoorkeuren

-

Cookie instellingen Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/products/windows

-

Cookie instellingen Safari: Ga naar 'Voorkeuren' > 'Privacy' en geef aan dat u alle cookies wilt
blokkeren. Op een iPad, iPhone of iPod touch vindt u de optie voor cookies onder 'Instellingen' >
'Safari'.
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WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke
aangepaste versie staat online en is terug te vinden op de website.
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NOG VRAGEN?

Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze Cookieverklaring en het antwoord op uw vragen hier niet vindt,
kan u steeds contact opnemen met ons.
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