
 

 

 

 

Cookieverklaring Lambregts & Robben BV  

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale 
computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er 
zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies 
(tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op 
het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring 
te kunnen aanbieden).  

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 16 juni 2016 bevat enkele 
bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de 
Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan 
geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.  

Lambregts & Robben BV is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving 
inzake cookies.  

DOEL EN NUT VAN COOKIES  

Lambregts & Robben BV wil elke bezoeker van ons platform, onze website, onze 
klantenomgeving, onze virtuele assistent, zo goed mogelijk informeren over zijn rechten 
onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies Lambregts & Robben BV 
gebruikt. Door ons platform, onze website, onze klantenomgeving, onze virtuele assistent, te 
gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen om uw 
bezoek aan ons platform, onze website, onze klantenomgeving, onze virtuele assistent,te 
optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een 
nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.  

Als u ons platform, onze website, onze klantenomgeving, onze virtuele assistent, van 
Lambregts & Robben BV wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen 
voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan Lambregts & Robben 
BV geen probleemloos bezoek op het platform/de website garanderen. Indien u de cookies 
liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.  

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan ons platform, onze website, onze 
klantenomgeving, onze virtuele assistent, te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn 
veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele 
fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze 
voor u van belang kunnen zijn.  



Soorten cookies gebruikt  

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:  

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:  

Deze cookies zijn nodig om het platform/de website te laten functioneren en kunnen 
niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als 
reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw 
privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor 
een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar 
een vorige pagina terugkeren, etc.).  

Niet-essentiële cookies:  

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om het platform/de website te laten 
functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website 
aan te bieden.  

Functionele cookies:  

Deze cookies stellen het platform/de website in staat om verbeterde functionaliteit en 
personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe 
providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.  

Analytische cookies:  

Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties 
van ons platform/onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten 
welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door het 
platform/de website verplaatsen.  

Targeting / advertising cookies:  

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via ons platform/onze website worden 
ingesteld.  

Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te 
stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.  

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig 
geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website 
adverteren.  

Google Analytics  

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel 
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te 
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden 



verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google 
niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google 
diensten.  

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres 
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door 
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de 
Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 
Privacybeleid van Google: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en  

Google tag manager  

Google Tag Manager is een tool waarmee we zelf tags (codes en scripts) aan onze website 
toevoegen. Dankzij de technologie van Google zijn we in staat om gedetailleerde, 
nauwkeurige gegevens te verzamelen uit onze domeinen, met robuustere campagnes en 
betere beslissingen als resultaat. Google Tag Manager is gebaseerd op een veilige en 
betrouwbare infrastructuur van Google-kwaliteit.  

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe 
Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is 
van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.  

Meer informatie over de gegevensverwerking van Google Tag 
Manager: https://support.google.com/tagmanager/answer/7207086?hl=en 
Privacybeleid van Google: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en  

Wie verwerkt de persoonsgegevens?  

Lambregts.be is een initiatief van: Lambregts & Robben BV  

Lambregts & Robben BV Schorvoortstraat 11 B-2300 TURNHOUT 
BE 0651 854 549  

Contactpersoon: Jan Lambregts Emailadres: info@lambregts.be Telefoon: +32 14 43 96 60  

Rechten van de gebruiker  

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, 
alsook van het gebruik dat de Verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens 
maken.  

 



Recht van verbetering, verwijdering en beperking  

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de 
Verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast heeft u steeds het recht om de 
Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te 
vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot 
verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.  

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.  

Recht van verzet  

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om 
ernstige en legitieme redenen.  

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van 
persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs 
geen redenen op te geven.  

Recht van vrije gegevensoverdracht  

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan de 
Verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm 
te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.  

Recht van intrekking van de toestemming  

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over 
het recht om die toestemming in te trekken.  

Uitoefening van uw rechten  

U kan uw rechten uitoefenen door de Verwerkingsverantwoordelijke daartoe te 
contacteren, hetzij per e-mail naar info@lambregts.be , per post naar Schorvoortstraat 11 B-
2300 Turnhout of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de 
website.  

Automatische beslissingen en profiling  

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door de 
Verwerkingsverantwoordelijke evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden 
onderworpen.  

 

 

 



Recht om klacht in te dienen  

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 
00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.  

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.  

Wijzigingen  

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig 
moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u 
aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen.  

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit 
webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken 
om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat 
moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de 
Verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.  

 

 


