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Cookieverklaring 
 

 

Wij gebruiken cookies op de website van ARTEC bouwkundig ontwerp & advies om de dienstverlening te verbeteren, de website naar 

behoren te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in de 

privacyverklaring. 

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hieronder 

vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de website van ARTEC bouwkundig ontwerp & advies en hun functionaliteit. 

 

Soorten cookies 
Functionele en noodzakelijke cookies  

Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat: 

 

• Uw voorkeuren worden opgeslagen, bijvoorbeeld taal en informatie in (bestel)formulieren. 

• Browserinstellingen worden opgeslagen, zodat de website optimaal op uw scherm verschijnt. 

 

Analytische cookies 

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door 

het websitegebruik te meten kunnen we de website constant blijven verbeteren voor een optimale gebruikerservaring. We verwerken 

anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem, waar via cookies de volgende gegevens in 

worden opgeslagen: 

 

• IP-adres 

• Technische kenmerken zoals het type browser 

• Vanaf welke pagina u op onze website bent gekomen 

• Wanneer en hoe lang u onze website bezoekt of gebruikt 

• Of u gebruikmaakt van de functionaliteiten van onze website 

• Welke pagina’s u bezoekt op onze website 

 

Social media cookies 

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

YouTube video op de website, een Google Maps mogelijkheid bij contact of een social media button. Social media cookies worden door de 

social media websites zelf geplaatst wanneer u op de website een social media button aanklikt. Voor de cookies die de social media 

partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites 

daarover geven. 

 

Advertentiecookies 

We plaatsen advertentiecookies van onszelf en van derden op onze website en geven derde partijen zelf de mogelijkheid om 

advertentiecookies te plaatsen op onze website. Met deze cookies wordt vervolgens bijgehouden hoeveel en welke advertenties u heeft 

gezien van ARTEC bouwkundig ontwerp & advies en/of van derden die via onze  website worden getoond.  

Middels deze cookies kunnen wij gebruikmaken van re-targeting c.q. re-marketing technologieën. Zo kunnen wij u interessante en 

gepersonaliseerde aanbiedingen doen. 

 

Verwijderen 

Cookies kunt u het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. U vindt hier een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de 

manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen. 

 

Google Chrome  

Mozilla Firefox  

Internet Explorer  

Safari 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

