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COOKIES CAELI INSTALLATIETECHNIEK
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo
interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn
cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door
websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de
website die jij bezoekt.
Het gebruik van cookies is veilig. Er kunnen geen contactgegevens, zoals een telefoonnummer of een
e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en
telemarketing acties.
Ik vind het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze
gebruikt worden. Ik wil namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van mijn website
zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via
mijn website en voor welke doeleinden.
1. ESSENTIËLE COOKIES
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en slaan geen persoonlijk
identificeerbare informatie op. Deze cookies worden meestal ingesteld als reactie op gebruikersacties,
om belangrijke functies te activeren, zoals het instellen en onthouden van loginpogingen of privacyvoorkeuren. Deze cookies kunnen meestal niet worden uitgeschakeld, bepaalde browsers kunnen u
echter blokkeren of waarschuwen over deze cookies. Gelieve er rekening mee te houden dat het
blokkeren van deze cookies de functionaliteit van de website beïnvloedt.
2. MARKETING COOKIES
Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden om een relevantere
dienst te bieden en betere advertenties weer te geven die aansluiten bij je interesses.
3. FUNCTIONELE COOKIES
Deze cookies zorgen voor een betere gebruikerservaring, via verbeterde functies, zoals bijvoorbeeld
personalisatie. Als deze cookies worden uitgeschakeld, kunnen sommige of al deze functies negatief
worden beïnvloed.
4. ANALYTISCHE COOKIES
Deze cookies verzamelen anonieme, geaggregeerde gegevens en stellen ons in staat onze meest
populaire pagina's en content te identificeren, om onze website en de ervaring die we bezoekers
bieden te verbeteren. Deze cookies weigeren heeft een negatieve invloed op ons vermogen ons
product en onze diensten te verbeteren.
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