
Cookiebeleid Easykit
Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites en online applicaties van Batiself nv en Instal 
Assist cvba, Aarschotsesteenweg 33, 3110 Rotselaar.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes. Ze worden op een onzichtbare manier meegestuurd met de 
inhoud van de website die je raadpleegt en opgeslagen op het toestel dat je op dat moment 
gebruikt.

Eigenaars van websites gebruiken ze om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Iedere
gebruiker krijgt voor elk toestel dat hij gebruikt een andere cookie. Zo kan het surfgedrag 
individueel gevolgd en opgeslagen worden.

Die info wordt niet in de cookie zelf opgeslagen, maar in databank van de website.

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als je je browser afsluit. 
Andere blijven maanden, soms jaren, op je computer staan als je ze niet manueel verwijdert.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken performance cookies, functionele cookies en advertentiecookies.
• Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website. Ze geven 

ons info over o.a. het aantal bezoekers per pagina en de tijd die bezoekers op de site 
doorbrengen. We gebruiken daarvoor voornamelijk Google Analytics.

• Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid door uw keuzes te onthouden 
(bv. taalvoorkeuren, je gegevens om een formulier in te vullen).

• Advertentiecookies zorgen ervoor dat we onze reclameboodschappen afstemmen op de 
interesses van de bezoekers van de website. Wij gebruiken o.a. de Facebook Conversion 
Pixel.

Hoe kan je de cookies op je toestel beheren?

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze automatisch cookies aanvaarden.

Je kunt dat gedrag zelf aanpassen.

• Je kunt je laten waarschuwen vooraleer een cookie wordt geplaatst
• Je kunt cookies weigeren

Meer informatie over hoe je je browser instelt, vind je via de helpknop van je browser of via de 
All About Cookies website.

1 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
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