Cookiebeleid website www.marxinterieurs.be
Het onderstaande cookiebeleid verduidelijkt hoe we persoonsgegevens verzamelen en waarvoor we
ze gebruiken. Het cookiebeleid is van toepassing op de website www.marxinterieurs.be en de daaraan
gerelateerde domeinnamen van Marx Interieurs BV met maatschappelijke zetel te Lochtemanweg
118, 3550 Heusden-Zolder en ondernemingsnummer BE0474.259.625.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op computersystemen of mobiele apparaten worden geplaatst
voor een bepaalde tijd. Zij kunnen onder meer gebruikt worden om website-voorkeuren in op te slaan,
om de website optimaal te laten functioneren en voor marketingdoeleinden.
Cookies worden toegepast in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
van 27 april 2016 (ook wel ‘AVG’ of ‘GDPR’ genoemd), en de daarvan afgeleide wetgeving. Vragen over
dit cookiebeleid kunnen gesteld worden via het telefoonnummer 0475 65 81 28 of door een e-mail te
sturen naar info@marxinterieurs.be.

Welke cookies bestaan er?
Er bestaat een onderscheid tussen first-party cookies en third-party cookies:
•

First-party cookies worden gebruikt door het domein van de website. Bij het bezoeken van de
website www.marxinterieurs.be zijn de first-party cookies de cookies binnen de website
www.marxinterieurs.be.

•

Third-party cookies worden geplaatst wanneer een website elementen van een externe partij
bevat. Denk bijvoorbeeld aan ingesloten video’s, sociale media widgets, advertenties of
geïntegreerde software. De externe partij stuurt dan vanaf haar eigen servers cookies mee.

Cookies hebben meestal een vervaldatum. Zij kunnen automatisch verwijderd worden bij het afsluiten
van de browser (sessiecookies), wanneer een bepaalde periode is verstreken (bijvoorbeeld 1 maand),
of door een manuele actie (permanente cookies).
Daarnaast onderscheiden we vier groepen van cookies:
•

Essentiële of noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de goede werking van
de website. Denk aan cookies die een login-functionaliteit regelen of het afrekenproces via
een winkelwagen.

•

Functionele cookies zijn cookies die voorkeuren bewaren van websitebezoekers om de
gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan het onthouden van taal-, of
landvoorkeuren.

•

Analytische cookies zijn cookies die de analyse van websiteverkeer mogelijk maken zodat de
website verbeterd kan worden en de prestaties van de website kunnen gemeten worden.

•

Marketingcookies zijn cookies die gebruikt worden om gebruikersprofielen samen te stellen of
gepersonaliseerde reclame te tonen.

Het gebruik van cookies
Marx Interieurs BV streeft ernaar om via het gebruik van cookies de gebruikservaring op deze website
te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren en de aanwezige inhoud steeds te
verbeteren.
Het is mogelijk dat, wanneer het gebruik van cookies wordt geweigerd of beperkt, de websitefunctionaliteit wordt beperkt. Bovendien kan het gebeuren dat voorkeuren steeds opnieuw dienen
ingesteld te worden.

Welke cookies worden er gebruikt in de website van Marx Interieurs BV?
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Marx Interieurs BV tracht de aanwezige cookies naar haar beste vermogen te monitoren en deze lijst
te actualiseren. Mochten er andere cookies waargenomen in deze website, neem dan zeker contact
op voor inlichtingen, of contacteer de derde partij van wie deze cookies afkomstig zijn.

Het beperken of blokkeren van cookies
Het is mogelijk om cookies (gedeeltelijk) uit te schakelen of te verwijderen via de browserinstellingen.
Afhankelijk van de gebruikte browser, is er een andere handeling vereist. Klik hieronder door op de
naam van de browser om de documentatie hieromtrent na te lezen.
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge

Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde pagina-elementen niet meer correct worden
weergegeven wanneer cookies uitgeschakeld worden, al doet Marx Interieurs BV er alles aan om het
gebruik van de website zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Het gebruik van noodzakelijke en/of functionele cookies kan niet worden uitgeschakeld indien dit de
goede werking van de website kan blokkeren. Voor deze cookies is geen actieve toestemming (opt-in)
vereist.

Wat bij vragen over dit cookiebeleid?
Alle vragen en verzoeken kunnen schriftelijk gericht worden tot Marx Interieurs BV ter attentie van Jef
Marx. Dit via e-mail naar info@marxinterieurs.be of per post naar Lochtemanweg 118, 3550 HeusdenZolder.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 oktober 2021.

