Hager
Globaal Cookiebeleid
Laatste update: oktober 2018
Bij Hager respecteren wij uw privacy en we willen transparant zijn over alle soorten persoonlijke
informatie die we over u verzamelen en over hoe we deze gebruiken. In dit cookiebeleid (het
"Beleid") leggen we uit hoe Hager en andere dochtermaatschappijen van de Hager Group
("Hager") cookies en andere gelijkaardige technologie ("Cookies") gebruiken om te weten
wanneer u onze website bezoekt op www.hagergroup.com en op onze andere websites (de
"Website"). We leggen ook uit wat deze technologieën zijn en waarom we ze gebruiken, en ook
uw rechten om ons gebruik hiervan te controleren.
Onthoud dat dit beleid beschrijft welke soorten cookies we over het algemeen gebruiken op al
onze websites en de specifieke cookies die op elke website gebruikt worden kunnen
verschillen. Daarom is het mogelijk dat een aantal van de cookies die in dit beleid worden
beschreven, niet van toepassing zijn op de specifieke website die u bezoekt.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst
wanneer u een website bezoekt. Cookies worden veel gebruikt door websitehouders om hun
websites te laten werken, of efficiënter te laten werken en ook om informatie te verstrekken.
Cookies ingesteld door de websitehouder (in dit geval Hager) worden “first party (directe)
cookies” genoemd. Cookies die door andere partijen dan de websitehouder worden ingesteld,
worden “third party (indirecte) cookies” genoemd. Third party cookies activeren mogelijkheden
of functies die worden voorzien of geleverd via de website (d.w.z. zoals advertenties,
interactieve inhoud en analyse). De belanghebbenden die deze third party cookies instellen,
herkennen uw computer zowel wanneer u de website in kwestie bezoekt alsook wanneer u
bepaalde andere websites bezoekt.
Waarom gebruiken we cookies?
We gebruiken first party en third party cookies omwille van diverse redenen. Sommige cookies
zijn vereist voor onze website om te functioneren en we verwijzen naar deze als “essentiële” of
“strikt noodzakelijke” cookies. Andere cookies maken het voor ons mogelijk om de interesses
van onze gebruikers te volgen en ons hierop te richten om de ervaring op onze website te
verbeteren. Derden leveren cookies via onze website voor reclame, analyse en andere
doeleinden. Dit wordt hierna meer in detail beschreven.
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De specifieke soorten van first en third party cookies die via onze website worden geleverd en
de doeleinden waarvoor ze dienen, worden in de volgende tabel beschreven.

Soorten cookies

Wie levert deze cookies

Hoe kunt u ze weigeren

Essentiële websitecookies: deze Deze zijn essentiële first party O m d a t d e z e c o o k i e s s t r i k t
cookies zijn strikt noodzakelijk om u cookies die worden ingesteld door noodzakelijk zijn om u de website te
d e d i e n s t e n t e l e v e r e n d i e Hager.

leveren, kunt u ze niet weigeren.

beschikbaar zijn op onze website en
om enkele van zijn functies te

U kunt ze echter blokkeren of

gebruiken, zoals toegang tot

verwijderen

beveiligde gebieden.

browserinstellingen aan te passen,

door

uw

zoals hierna wordt beschreven
onder het kopje “Hoe kan ik cookies
onder controle houden?”
Prestatiecookies en functionele Dit zijn first party cookies ingesteld Volg, om deze cookies te weigeren,
cookies: Deze cookies worden door Hager of third party cookies de instructies hierna onder het kopje
gebruikt om de prestaties en (zoals Google).

“Hoe kan ik cookies onder controle

functionaliteit van onze website te

houden?”

verbeteren, maar ze zijn niet
essentieel voor het gebruik ervan.

Voor meer informatie over hoe

Zonder deze cookies kunnen

Google cookies gebruikt en hoe u

bepaalde functies, zoals weergave-

uw cookies kunt beheren, klik hier:

instellingen echter niet beschikbaar

https://policies.google.com/

worden.

technologies/cookies?gl=GB&hl=en

C o o k i e s v o o r a n a l y s e e n We gebruiken hoofdzakelijk Google

Volg, om deze cookies te weigeren,

a a n p a s s i n g : D e z e c o o k i e s Analytics voor analysecookies. Dit is

de instructies hierna onder het kopje

verzamelen informatie die ofwel in een third party cookie.

“Hoe kan ik cookies onder controle

samengevoegde vorm wordt

houden?”

gebruikt om ons te helpen begrijpen
hoe onze website wordt gebruikt of

Voor meer informatie over Google

hoe effectief onze marketing-

Analytics, raadpleeg het hoofdstuk

campagnes zijn, ofwel om ons te

“Google Analytics” hieronder of

helpen onze website aan u aan te

bezoek de website van Google op:

passen.

www.analytics.google.com
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Reclamecookies: Deze cookies Dit zijn first party cookies ingesteld Volg, om deze cookies te weigeren,
worden

gebruikt

o m door Hager of third party cookies de instructies hierna onder het kopje

reclameberichten relevanter te (zoals DoubleClick dat eigendom is “Hoe kan ik cookies onder controle
maken voor u.

Ze vervullen de van Google).

houden?”

volgende functies: ze voorkomen dat
u steeds weer opnieuw dezelfde

Vo o r m e e r i n f o r m a t i e o v e r

reclame te zien krijgt; ze zorgen

DoubleClick en hoe u uw cookies

ervoor dat de reclame juist wordt

kunt beheren, bezoek de

weergegeven voor adverteer-ders,

cookiespagina van Google op:

en in sommige gevallen selecteren

https://policies.google.com/

ze de reclame op basis van uw

technologies/cookies?gl=GB&hl=en

interesses.

Cookies voor sociale netwerken: We maken het mogelijk dat u zich op Volg, om deze cookies te weigeren,
Deze cookies worden gebruikt zodat onze websites kunt registreren door de instructies hierna onder het kopje
u pagina’s en inhoud die u op onze g e b r u i k t e m a k e n v a n u w “Hoe kan ik cookies onder controle
website interessant vindt, kunt delen Facebookaccount. Hierdoor kan een houden?”
via externe sociale netwerken en third party cookie die wordt gebruikt
Deze cookies door facebook op uw toestel worden V o o r m e e r i n f o r m a t i e o v e r
Facebook-cookies, bezoek de
kunnen ook worden gebruikt voor geplaatst.
cookiespagina van Facebook op:
reclamedoeleinden.
andere websites.

https://en-gb.facebook.com/policies/
cookies/

Voor een volledige lijst van de cookies die we gebruiken, klik op deze link:
www.hagergroup.com/cookies-list
Hoe zit het met andere traceringstechnologieën?
Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van een website te herkennen of te volgen. Af
en toe kunnen we andere, gelijkaardige technologieën gebruiken, zoals webbakens (soms ook
“meetpixels” of “clear gifs" genoemd).

Dit zijn kleine grafische bestanden die een uniek

identificatiekenmerk bevatten waardoor wij iemand die onze website heeft bezocht (of een email heeft geopend die we gestuurd hebben), kunnen herkennen.

Hierdoor kunnen we,

bijvoorbeeld, het internetverkeer volgen van gebruikers van een pagina binnen onze website
naar een andere, cookies afleveren of hiermee communiceren, nagaan of u op onze website
terecht bent gekomen via onlinereclame die werd weergegeven op een website van een derde,
onze websiteprestaties verbeteren en het succes meten van e-mail reclamecampagnes. Om
goed te functioneren zijn deze technologieën in vele gevallen afhankelijk van cookies en
bijgevolg zal het weigeren van cookies hun functie verstoren.
Flashcookies of lokaal gedeelde objecten
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Onze website kan ook gebruik maken van de zogenaamde "Flashcookies" (ook bekend als
Lokaal Gedeelde Objecten of "LSO’s") om, onder andere, informatie over uw gebruik van onze
diensten, fraudepreventie en activiteiten op onze website te verzamelen en op te slaan.
Als u niet wenst dat er flashcookies worden opgeslagen op uw computer, kunt u de instellingen
van uw Flash player aanpassen om de opslag van flashcookies te blokkeren met de
instrumenten in het Website Storage Settings Panel U kunt flashcookies ook onder controle
houden door naar het Global Storage Settings Panel te gaan en de instructies te volgen (die
uitleg kunnen bevatten over hoe u bestaande flashcookies kunt verwijderen (referentie naar
"informatie" op de Macromedia website), hoe u kunt voorkomen dat flash LSO’s op uw
computer worden geplaatst zonder uw medeweten, en (voor Flash Player 8 en nieuwer) hoe u
flashcookies die niet worden geleverd door de beheerder van de pagina die u op dat ogenblik
bedient kunt blokkeren.
Houd er wel rekening mee dat het instellen in Flash Player om de acceptatie van flashcookies
te begrenzen of te beperken tot gevolg kan hebben dat de functionaliteit van bepaalde
flashapplicaties wordt verminderd of verhinderd, mogelijk met inbegrip van flashapplicaties die
worden gebruikt in verband met onze diensten of online-inhoud.
Reclamecookies
Derden kunnen cookies op uw computer of mobiele toestel leveren om te adverteren via onze
website. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken over uw bezoeken aan deze en andere
websites om relevante reclame te leveren over goederen en diensten die u kunnen
interesseren. Ze kunnen ook technologie implementeren die wordt gebruikt om de effectiviteit
van reclame te meten. Dit kunnen ze door cookies of webbakens te gebruiken die informatie
verzamelen over uw bezoeken aan deze en andere websites om relevante reclame te leveren
over goederen en diensten die u mogelijk interesseren. De informatie die door dit proces wordt
verzameld stelt ons of hen niet in staat om uw naam, contactgegevens of andere persoonlijke
identificatiegegevens te identificeren, tenzij u ervoor kiest om deze te verstrekken.
Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een websiteanalysedienst van Google Inc. (“Google”).
Google Analytics gebruikt cookies, of tekstbestanden. Deze worden op uw computer bewaard
en maken analyse van uw gebruik van de website mogelijk. De informatie die wordt
gegenereerd door de cookies over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen
doorgestuurd naar een Google server in de VS en daar bewaard. Als IP-anonimisatie
geactiveerd wordt op deze website, zal uw IP-adres worden verkort binnen de Europese
lidstaten of in andere verdragsluitende staten betreffende de overeenkomst van de Europese
Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een
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Google server in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken
namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om
rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten en verdere diensten in verband met het
gebruik van de website en het internetgebruik te verrichten ten aanzien van de
websitebeheerder. Het IP-adres dat van uw browser wordt verstuurd als onderdeel van Google
Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt voorkomen dat deze cookies worden verzameld door een juiste aanpassing te doen aan
uw browsersoftware. Misschien kunt u dan echter niet meer volledig gebruik maken van alle
websitefuncties.
U kunt ook voorkomen dat de gegevens (inclusief uw IP-adres) die door de cookie worden
gegenereerd en gekoppeld aan uw websitegebruik, worden verstuurd naar Google en verwerkt
door Google door de hierboven vermelde uitvinklinks te gebruiken. Meer informatie is
beschikbaar op www.analytics.google.com.
Hoe kan ik cookies onder controle houden?
U heeft het recht om te beslissen of u al dan niet cookies aanvaardt of weigert. U kunt uw
cookievoorkeur aangeven door op de gepaste uitvinklinks te klikken die u in de cookietabel
hierboven kunt zien.
U kunt uw webbrowsercontroles instellen of aanpassen om cookies te accepteren of te
weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u onze website nog steeds gebruiken
maar de toegang tot bepaalde functies en gebieden van onze website kan beperkt zijn. Omdat
de manieren waarop u cookies kunt weigeren via uw webbrowsercontroles verschillen van
browser tot browser, kunt u best het helpmenu van uw browser raadplegen voor meer
informatie.
In het algemeen accepteert u of weigert u het gebruik van cookies via een functie die in uw
webbrowser ingebouwd is.
Klik hier om meer te weten te komen over de instelling “Privémodus” en het beheer van de
cookie-instellingen in Firefox;
Klik hier om meer te weten te komen over de instelling “Incognito” en het beheer van de cookieinstellingen in Chrome;
Klik hier om meer te weten te komen over de instelling “InPrivate” en het beheer van de cookieinstellingen in Internet Explorer; of
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Klik hier om meer te weten te komen over “Privémodus” en het beheer van de cookieinstellingen in Safari.
Daarnaast bieden de meeste adverterende netwerken u een manier om gerichte reclame uit te
vinken.

Indien u meer informatie wenst, bezoek http://www.aboutads.info/choices/ of http://

www.youronlinechoices.com.
Updates in dit beleid
We kunnen dit beleid updaten om bijvoorbeeld wijzigingen te tonen die we aanbrengen aan de
cookies die we gebruiken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.
Bezoek daarom dit beleid regelmatig opnieuw om op de hoogte te blijven van ons gebruik van
cookies en gerelateerde technologieën.
De datum bovenaan geeft aan wanneer dit beleid het laatst geüpdatet werd.
Privacy
Voor meer informatie over hoe Hager uw persoonsgegevens gebruikt, lees hier ons Internet
Privacybeleid.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Indien u nog vragen heeft over ons gebruik van cookies, of over de manier waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken, gebruik dit contactformulier.
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