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Dit cookiebeleid geeft u meer informatie over de cookies die Pro-Duo op deze website 

gebruikt, hun doel en levensduur en of u het recht hebt om ze te weigeren.  

Om een lijst te bekijken van de cookies die worden gebruikt op deze website, klikt u op de 

tab "Cookie-instellingen" in dit Cookiebeleid en gaat u naar "Cookiedetails". 

Aangezien deze cookies persoonsgegevens kunnen bevatten, moet dit cookiebeleid samen 

worden gelezen met ons privacybeleid, dat u kunt raadplegen via privacybeleid.  

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Verordening (EU) 2016/679 

van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens, en aan de nationale wetgeving.  

1. WAT ZIJN COOKIES? 

Als beheerder van deze website maakt Pro-Duo gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies 

zijn unieke identificatiegegevens die op uw computer of mobiele toestel worden geïnstalleerd 

wanneer u onze website bezoekt. Ze stellen onze website in staat om uw webbrowser te 

herkennen tijdens een bezoek aan de website en zo uw gebruikerservaring te verbeteren. 

Cookies stellen ons in staat om bepaalde gebruiksinformatie op te slaan en maken bepaalde 

functies op onze website mogelijk.  

De cookies op uw computer of mobiele toestel worden beheerd door uw webbrowser (zie 

hieronder). 

2. WELK SOORT COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN WAAROM?  

Er bestaan verschillende soorten cookies, naargelang van hun doel, hun geldigheidsduur 

("sessiecookies" en "permanente cookies") en hun herkomst ("first-party" en "third-party” 

cookies).  

- Strikt noodzakelijke cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn om op de website te 

surfen en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de website.  
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- Niet strikt noodzakelijke cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor 

statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Ze houden geen verband met de 

louter technische ondersteuning van de website. Cookies voor statistische doeleinden laten 

ons toe na te gaan welke pagina's van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd 

is, enz. Cookies met sociale doeleinden laten de gebruiker toe om de inhoud van de bezochte 

website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting 

doeleinden maken het mogelijk om op basis van uw surfgedrag een profiel op te stellen, zodat 

de getoonde reclame aangepast is aan uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden 

houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker zijn getoond.  

- Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt tijdens uw huidige browsersessie. 

Deze cookies zijn tijdelijk en verlopen zodra u uw browser sluit (of zodra uw sessie eindigt). 

De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.  

- Persistente cookies worden gebruikt om informatie op te slaan tussen bezoeken aan de 

website door. Met deze gegevens kan de website u herkennen als een terugkerende bezoeker 

en daarop reageren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeur op te slaan. Persistente cookies 

hebben een in hun code geschreven vervaldatum en hun duur kan variëren. De meeste niet-

functionele cookies zijn persistente cookies.  

- First-party cookies worden rechtstreeks door onze website ingesteld (d.w.z. door het 

domein van de website dat in de adresbalk wordt weergegeven). Zij stellen ons in staat 

analytische gegevens te verzamelen, taalinstellingen te onthouden en andere nuttige functies 

uit te voeren die bijdragen aan een goede gebruikerservaring.  

- Cookies van derden worden geplaatst door andere domeinen dan het domein dat u 

rechtstreeks bezoekt (bijv. door Pinterest, Twitter en Facebook). Zij verzamelen uw 

browsegegevens en gebruiken de via hun cookies verzamelde gegevens voor doeleinden die 

zij in overeenstemming met hun eigen privacybeleid hebben vastgesteld. Ze kunnen worden 

gebruikt voor cross-site tracking, retargeting en ad-serving.  

Om een lijst te bekijken van de cookies die worden gebruikt door de website die u momenteel 

bezoekt, klikt u op "Cookievoorkeuren" bovenaan dit Cookiebeleid en gaat u naar 

"Cookiedetails"  

Om een lijst te bekijken van de cookies die worden gebruikt op deze website, klikt u op de 

tab "Cookie-instellingen" bovenaan in dit Cookiebeleid en gaat u naar "Cookiedetails". 

3. HOE KUNT U BEPALEN WELKE COOKIES OP UW COMPUTER OF MOBIELE 

TOESTEL WORDEN OPGESLAGEN EN HOE KUNT U ZE VERWIJDEREN?  

U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen via "Cookies beheren". 

In alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties bepalen of aangeven welke 

cookies u toestaat:  

- Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies  
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- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-

microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09  

- Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/sfri11471/mac  

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences  

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

Via uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer en/of mobiele toestel bekijken en 

verwijderen en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te accepteren. Indien u deze 

instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.  

4. COOKIES VAN DERDEN EN HUN PRIVACY POLICY 

Pro-Duo plaats op haar website ook cookies van Google. Via de tab “Cookie-instellingen”, 

bovenaan in dit Cookiebeleid, en vervolgens “Cookiedetails” in het Voorkeurenmenu kan u 

een overzicht bekomen. De wijze waarop Google deze cookies verwerkt staat beschreven in 

haar Privacy policy.  

5. CONTACT 

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen 

via: privacy@pro-duo.com  

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u meer informatie vinden op privacy beleid.  
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