Cookies en Google Analytics
www.demuynckheist.be verzendt een cookie (een klein bestand met een tekenreeks) naar uw

computer waaraan uw browser kan worden herkend. www.demuynckheist.be gebruikt deze cookies
om de kwaliteit van de service te verbeteren. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om

cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om
aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies"

(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) Op deze manier kunnen wij analyseren hoe
gebruikers in het algemeen de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de

website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te

kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website
kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken
van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere sites
Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de consument, via hyperlinks naar inhoud van
derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Demuynck Heist op geen

enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters
van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en
voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en

diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de
consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, intellectuele eigendom ed.

Opmerkingen
Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kunnen we deze privacyverklaring op ieder moment
aanpassen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op www.demuynckheist.be
verschijnen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren via ons email
adres info@demuynckheist.be.

