
Cookiebeleid 

Indien onderstaand beleid niet voldoende informatie bevat of niet duidelijk is, kan u ons 

steeds contacteren via info@ritsdrainage.be.  

www.ritsdrainage.be maakt gebruik van cookies. Met dit cookie-beleid willen wij u informeren over 

het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Cookies worden door de internetbrowser 

opgeslagen op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Het zijn informatiebestanden die 

surfgedrag bijhouden. 

Er is een verschil tussen ‘first-party-cookies’, geplaatst door de BV RITS GBR, en ‘third-party-

cookies’ die door derden worden geplaatst en waarbij de informatie aan derden wordt verzonden 

maar niet wordt verwerkt of verzameld door de BV RITS GBR. Voor wat betreft deze laatste cookies 

verwijzen wij naar de beleidsverklaringen van deze derde partijen. 

Daarnaast zijn er ook soorten cookies die op de website worden gebruikt, namelijk: 

o Functionele cookies: deze zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de website. Er worden 
geen specifieke gegevens van u als bezoeker geregistreerd. 

o Analytische cookies: ook bij deze cookies worden er geen specifieke gegevens van u als 
bezoeker geregistreerd maar wordt wel informatie ontvangen omtrent het gebruik van de 
website en hoe u omgaat met de inhoud van de website. Zoals het woord het zelf zegt dienen 
deze cookies om statistieken te kunnen bijhouden. 

o Tracking cookies: deze cookies zijn advertentie-gerelateerd en kunnen zowel door de BV RITS 
GBR geplaatst zijn als door derden. Onder deze cookies vallen eveneens de sociale plug-ins, 
die steeds uitgaan van derde partijen. Het maakt het mogelijk om de inhoud van de website 
te delen via sociale media-kanalen. 

U kan steeds weigeren om de cookies te accepteren (blokkeren). U kan dan nog steeds onze website 

bezoeken maar het is mogelijk dat bepaalde toepassingen niet afdoende functioneren. U kan de 

cookie-instellingen aanpassen via uw browser. Indien u dit niet doet, aanvaardt u het cookiebeleid 

van deze website. U kan ook cookies verwijderen door deze te wissen in uw browsergeschiedenis. 

Dit beleid kan op elk moment eenzijdig gewijzigd worden door de BV RITS GBR. Het aangepaste 

beleid wordt steeds gepubliceerd op de website en is onmiddellijk van toepassing. 

 


