
Algemeen Cookiebeleid (versie 29/03/2021)
Het cookiebeleid van  Altripan  is van toepassing op onze website 
 www.altripan.com .

Door gebruik te maken van cookies zorgen we voor een optimale 
gebruikservaring. Deze cookies worden nooit gebruikt om het 
surfgedrag op andere websites na te gaan. Deze gegevens zijn 
steeds anoniem en worden ook volledig anoniem verwerkt. 
Heeft u ondanks deze nageleefde richtlijnen toch bezwaar tegen 
het gebruik van cookies dan kan u dit steeds verhinderen via uw 
internetbrowser. U kan cookies volledig verhinderen, een 
waarschuwing ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd 
wordt of de cookies automatisch wissen na bezoek aan de site. 
Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiel 
apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website of 
mobiele applicatie gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke 
codes waardoor de browser u herkent tijdens uw bezoek aan een 
website.

Soorten cookies.

Functionele cookies.

Functionele of technische cookies zijn nodig opdat de website 
zou kunnen functioneren. Voor deze cookies is geen 
toestemming nodig.

Statistische cookies.

We maken gebruik van Google Analytics om informatie te 
verzamelen over de manier waarop onze websites worden 
gebruikt. Dankzij statistische rapporten kunnen we de structuur 
en inhoud van onze websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk 
maken. Met deze rapporten kunnen we ook zien hoe goed we 
presteren ten opzichte van onze doelstellingen.
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https://www.altripan.com


Advertentiescookies.

We maken geen gebruik van advertentiecookies.

Sociale media cookies.

Onze websites kunnen ingebedde elementen van sociale 
netwerksites bevatten. Dit gaat over inhoud die we bij een 
andere partij hebben opgeslagen of over knoppen waardoor 
inhoud kan gedeeld worden op sociale netwerksites. 
Voorbeelden zijn Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Vimeo. 
Deze sites kunnen cookies plaatsen om gegevens te verzamelen. 
Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we naar de 
verklaringen die deze derde partijen hierover op hun eigen 
websites geven.


