
Op de website van Alubrand maken we gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden en wij 
uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk wensen te maken, vinden wij het belangrijk dat u weet 
hoe en waarom wij deze cookies gebruiken.  

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer 
u onze website bezoekt. Deze cookies bevatten informatie (bvb. de taalvoorkeur), zodat deze informatie 
niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij een nieuw bezoek aan de website.  
Als u cookies wenst te blokkeren, kan u dit steeds doen via uw browserinstellingen. Wij verwijzen u hiervoor 
graag door naar de helppagina van uw specifieke browser.  

Alubrand maakt gebruik van diverse cookies:  

• Functionele of noodzakelijke cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat de website behoorlijk 
functioneert. Deze vergemakkelijken en personaliseren uw bezoek en gebruikservaring. (bvb. de 
browserinstellingen, …)  

• Analytische cookies: Via analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden (Google 
Analytics) informatie over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door het gebruik van 
de website te meten en in kaart te brengen kunnen wij deze verbeteren en aldus het 
gebruiksgemak ervan optimaliseren. Volgende gegevens worden bvb. opgeslagen: 
browserkenmerken, wanneer en hoelang u de website gebruikt, welke pagina’s u bezoekt, welke 
functionaliteiten u gebruikt, … 

• Social media cookies van derden:  Deze cookies worden door de sociale media websites zelf 
geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat functies van die websites mogelijk zijn, bvb. een 
YouTubefilmpje, Google Maps, iets liken of delen via Facebook of andere kanalen. Wij verwijzen u 
hiervoor graag door naar de verklaringen op de websites van deze sociale mediakanalen.  

• Marketingcookies: Op onze website worden advertentiecookies geplaatst. De informatie uit deze 
cookies gebruiken wij om voor u zo relevant mogelijke aanbiedingen te kunnen doen. Voor onze 
webshop wensen wij u te helpen door te wijzen op mogelijke artikelen die voor u interessant 
kunnen zijn. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken, uw historiek van aankopen en uw 
interesses die we kennen doordat we u deze gevraagd hebben. Al deze informatie wordt 
gecombineerd zodat we een beeld krijgen van uw voorkeuren en de webshop voor u aangepast 
kan worden.  

Welke cookies worden er geplaatst via onze site?   
1. First Party cookies  
Alubrand maakt vooral gebruik van first party cookies of directe cookies die dienen om uw gebruikservaring 
op www.alubrand.be te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze website zelf 
verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de 
bezoeker zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert.  
2. Third Party cookies  
Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via de website van Alubrand cookies 
plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en 
maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan.  
Partijen die mogelijks cookies zetten: 
• Google Analytics, Google Adwords en Google Remarketing: https://www.google.be/intl/nl/

policies/technologies/cookies/  

• Hubspot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy 

• Facebook pixel: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Wijzigbaarheid 
Alubrand heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd 
op 08/02/2019.  
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