Cookies Policy van noHow NV
1. Dit is de cookies policy van noHow NV (met maatschappelijke zetel te Oeverstraat 7, 9200 Dendermonde, RPR
Gent (afdeling Dendermonde), BTW BE 0655.898.459 en van al haar rechtsopvolgers (hierna “noHow”).
2. noHow kan gebruik maken van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en voor de verzameling
van web statistieken onder de bezoekers van haar website www.nohow.be.
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de server van een website in de folder van uw browser van
uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst worden wanneer u de website raadpleegt. Een cookie bestaat uit
een (uniek) nummer of waarde die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website en
hebben bepaalde doeleinden, zoals bijvoorbeeld:
-

Sessiecookies : tijdelijke cookies gedurende het bezoek aan de website

-

Tracking cookies : cookies die je gedrag op de website volgen en bijhouden bij latere, herhaalde bezoeken

-

Technische of functionele cookies : cookies die bijvoorbeeld je taalinstellingen bijhouden

De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot
andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw
mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.
De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt uw browser evenwel zo instellen dat u bericht
krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Dit laatste betekent wel
dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet
(naar behoren) kunnen werken U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies controleren of
verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
3.

noHow kan gebruik maken van volgende cookies op haar website. Houd er rekening mee dat deze informatie
af en toe verandert, bijvoorbeeld omdat wij de website aanpassen. We doen ons uiterste best om deze
informatie altijd zo accuraat mogelijk te houden:
1.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen
gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de
website of om formulieren in te vullen.
2.

Technische cookies

Deze cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website gemakkelijker maken voor de bezoeker en
er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw
taalvoorkeur.
3.

Performantie cookies

Deze website kan ook gebruik maken van Google Analytics voor het bijhouden van statistieken. Met cookies
wordt informatie verzameld over het gebruik van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te

verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te
vergroten.
4.

Third party cookies

De website kan ook elementen van andere, derde partijen bevatten.
4.

noHow kan de cookies policy op ieder moment wijzigen. Het is dus aan te raden deze cookies policy periodiek
te bekijken. De laatste versie zal steeds op de website worden gepubliceerd. Deze cookies policy werd voor het
laatst op 1 november 2018 geüpdatet.

5.

Alle geschillen met of ontstaan uit het gebruik van cookies of deze cookies policy zullen exclusief
onderworpen zijn aan het Belgisch recht en zullen uitsluitend worden beoordeeld door de rechtbanken waar
noHow haar maatschappelijke zetel heeft.

6.

Heeft u vragen of wenst u een klacht in verband met het gebruik van cookies door noHow in te dienen? Neem
dan contact op met noHow via info@nohow.be of via gewone post op Oeverstraat 7, 9200 Dendermonde.

