
Ons Privacy- en Cookiesbeleid 
 
Regenpijpbekleding respecteert uw privacy als gebruiker van deze website. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt 
en beveiligd. www.regenpijpbekleding.nl houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 
 
Wij vragen u zich wel te realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het internet niet kan worden 
gegarandeerd. 
 
Persoonsgegevens 
www.regenpijpbekleding.nl verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en 
versturen van een online registratieformulier of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens 
geeft u www.regenpijpbekleding.nl toestemming uw persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van 
www.regenpijpbekleding.nl dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kun 
www.regenpijpbekleding.nl door www.regenpijpbekleding.nl worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer 
en marktonderzoek. 
www.regenpijpbekleding.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de betreffende overeenkomst. 
Onder meer door het faciliteren van deelname aan normcommissies, trainingen, informatiebijeenkomsten en de verkoop van 
normen. En voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op 
de vergroting van het klantenbestand. 
 
Cookies op www.regenpijpbekleding.nl 
www.regenpijpbekleding.nl gebruikt cookies voor web analytics metingen en voor gerichte advertenties & content.  
Bezoekersinformatie waaronder bezochte pagina's & bezoekduur en technische specificaties zoals besturingssysteem & 
schermresolutie worden elk bezoek gemeten en maximaal 2 jaar bewaard.  
Alle gegevens die wij verzamelen zijn niet tot individuen te herleiden en worden enkel op anonieme basis gedeeld met derden 
waaronder Google.  
 
Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website of door op "OK" te klikken, aan akkoord te gaan met het gebruik van 
cookies op www.regenpijpbekleding.nl.  
 
Cookies 
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op uw harde schijf 
wordt opgeslagen. 
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt cookies uitzetten via uw browser. 
 
Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze 
marketingcampagnes zijn. 
De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, door Google geanonimiseerd opgeslagen op 
servers. 
 
Advertising programma's 
Wij maken gebruik van advertising programma's van Google (Google AdWords). 
Namens deze advertising programma's plaatst www.regenpijpbekleding.nl advertising cookies waardoor bezoekersinformatie 
zoals bekeken pagina's op anonieme basis voor de betreffende partijen inzichtelijk worden. 
Google gebruikt deze cookies om na te gaan of u eerder een advertentie van dit platform heeft gezien of aangeklikt. 
Tevens wordt de gemeten bezoekersinformatie gebruikt voor het opnieuw benaderen van bezoekers van 
www.regenpijpbekleding.nl door middel van (gepersonaliseerde) advertenties. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht. www.regenpijpbekleding.nl  
heeft hier geen invloed op. 
 
Lees voor meer informatie: 

 Het privacy- & advertentiebeleid van Google 

 Het privacy- & advertentiebeleid van Facebook 

 Het privacy- & advertentiebeleid van Twitter 

 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.facebook.com/about/privacy/advertising
https://twitter.com/privacy

