
Cookiebeleid 

 

Hey ! Welkom op de website van RMB Projects. Je bent hier omdat je waarschijnlijk meer wilt weten 
over het gebruik van cookies op deze website. We proberen het hier op een begrijpbare manier uit te 
leggen. 

RMB Projects gebruikt cookies om je surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en de 
inhoud van de site beter af te stemmen op je behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van 
cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze site niet of niet optimaal werken. 
Als je onze site bezoekt zonder je cookie-instellingen aan te passen en de link “verdergaan” aanklikt 
gaan we ervan uit dat je de installatie van cookies aanvaardt. 

Wat is een cookie? 
Jammer genoeg is het niet een koekje dat je kan opeten. Een cookie is een tekstbestandje dat door 
de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt 
als je de website bezoekt. Deze bevat informatie die nodig is om de website correct te laten werken. 

Wij houden in een cookie nooit gevoelige data bij die direct aan jou als persoon gelinkt kan worden. 
Ook je IP adres, wat jou kan identificeren, wordt anoniem gemaakt. 

Meer informatie over cookies kan je vinden op https://cookiesandyou.com/. 
Welke soort cookies zijn er? 
We kunnen cookies onderverdelen in volgende categorieën. 

• Permanente cookies: deze cookies blijven bewaard op je computer of mobiel apparaat ook als je je 

browser sluit. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of jij bent ingelogd op een website, of jij een 

bepaalde popup hebt weggeklikt of welke taal je hebt gekozen. 

• Tracking of analytische cookies: dit zijn cookies die je gedrag op de website bijhouden, zoals welke 

pagina’s je bezoekt, welke taal je browser heeft, welke browser je gebruikt enzovoorts. Aan de 

hand van deze resultaten, kunnen wij de website verbeteren. 

• Tijdelijke cookies: dit zijn cookies die na bepaalde tijd vanzelf verdwijnen van je computer of 

mobiel apparaat. 

• Marketing cookies: deze cookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis 

daarvan een gebruikersprofiel samen. Dat profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker 

te maken en bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven en 

dergelijke te tonen die overeenstemmen met je interesses. 

• Advertentie cookies: deze cookies volgen de aankoop van een product. Ze houden bij op welke 

link je hebt geklikt en van welke website je komt. Hierdoor krijgt de website via affiliatie een 

commissie. 

• Transparente afbeeldingen: dit zijn kleine afbeeldingen die je niet ziet met een uniek ID en zijn 

vergelijkbaar met cookies. Ze worden gebruikt om het gedrag van een gebruiker te volgen op de 

website en slaan informatie op over je browser, je toestel, de resolutie van je scherm, je taal, je 

regio enzovoorts. Al deze informatie wordt volledig anoniem bijgehouden. Een transparante 

https://cookiesandyou.com/


afbeelding wordt niet opgeslagen op je computer of mobiel apparaat, maar wordt ter grootte van 

één pixel ingeladen bij elke pagina die je bezoekt. 
Wie plaatst er cookies? 
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners 
waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij 
zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel 
apparaat bevindt. 

Mogelijke partners die cookies kunnen plaatsen: 

• Google Analytics, YouTube, Google Adwords, Google Maps, Google Remarketing en andere Google 

producten: https://www.google.be/intl/nl/policies/technologies/cookies/ 

• Facebook pixel: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
Waarom zijn er cookies nodig? 
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en 
sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. 
Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website 
relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. 

Hoe kan je cookies weigeren? 
Je kan cookies weigeren, maar dan kunnen we niet garanderen dat deze website correct zal werken. 
Gebruik deze links om voor de meest gebruikte browsers je cookies uit te zetten. 

• Internet Explorer 

• Microsoft Edge 

• FireFox 

• Chrome 

• Safari 
Wijzigbaarheid 
We hebben het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst 
gewijzigd op 14 mei 2018 
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