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1. Cookies

 Het surfen op de website www.plastikcs.be van onderneming PlastiKCs BV, 
met maatschappelijke zetel te Energielaan 1a, Unit 12 te 2960 Brecht, met 
ondernemingsnummer 0747.516.840 (hierna: “PlastiKCs”) heeft niet de installatie van 
cookies op uw computer tot gevolg.

 De website www.plastikcs.be maakt geen gebruik van eigen cookies (eerstepartijcookies) 
en ook cookies van derden wiens diensten op de website (kunnen) gebruikt worden 
(derdepartijcookies) worden niet gebruikt.

1.1  Wat moet ik begrijpen onder cookies?

 Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden van een klein formaat met daarop 
persoonsgegevens. Deze bestanden worden met de pagina’s van websites meegestuurd 
en door uw browser opgeslagen op de harde schijf van uw computer (of ander 
apparaat) van de gebruiker bij het bezoek aan deze website.

 De daarin verzamelde informatie kan bij een volgend bezoek opnieuw naar bepaalde 
servers of die van de betreffende derde partij teruggestuurd worden.

 Sommige cookies onthouden bepaalde functionele voorkeuren zoals bvb. de taalkeuze 
van de gebruiker. Andere cookies staan een analyse van informatie toe, zoals het aantal 
bezoeken op een website. Nog andere cookies kunnen gebruikt worden voor reclame en 
marketing doeleinden.

 Onder cookies worden ook zogenaamde “scripts” verstaan. Dit zijn programmeercodes 
die gebruikt worden om een website optimaal en interactief te laten functioneren. Ook 
vallen eveneens ‘webbeacons’, ‘pixeltags’ of socialemediacookies’ onder de term 
‘cookies’. Deze worden gebruikt voor de integratie van diverse sociaalnetwerksites op 
een website. Ingebedde elementen van derden (m.a.w. inhoud die bij een derde partij 
is opgeslagen), kunnen namelijk ook op een website worden getoond. Daarnaast 
kan de inhoud van de website via sociaalnetwerksites worden gedeeld door middel 
van de aanwezige buttons op de diverse pagina’s. Voorbeelden van dergelijke 
sociaalnetwerksites zijn Facebook, Google+, Whatsapp, Instagram, YouTube, LinkedIn, 
Disqus en Twitter.

 Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan ook beheerst door 
onze privacy verklaring.

1.2  Types cookies

 Er bestaan verschillende types cookies. Onderscheid kan gemaakt worden naar 
naargelang de persoon die de cookies plaatst, de functie van de cookies en hoe lang de 
cookies op uw apparaat aanwezig blijven.

a) Eerstepartijcookies en derdepartijcookies (herkomst cookies)
 Eerstepartijcookies (of “directe cookies”) zijn cookies die rechtstreeks door de host 

van de website op de website geplaatst worden.  

 Derdepartijcookies (of “indirecte cookies”) zijn cookies die door derden op de 
website geplaatst worden, m.n. doordat de host elementen van andere websites 
incorporeert.

b) Permanente cookies en tijdelijke cookies (levensduur cookies)
 Permanente cookies zijn cookies die aanwezig blijven op uw apparaat voor de 

levensduur van het cookie, ook als u de browser of app sluit. Ze worden geactiveerd 
telkens u de website bezoekt. Ze blijven op uw apparaat staan tot hun einddatum 
bereikt is, een nieuwe versie van de cookie geïnstalleerd wordt, of u ze manueel 
verwijdert.

 Tijdelijke cookies zijn cookies die tijdelijk worden opgeslagen in uw browser 
en verwijderd worden van zodra de browser wordt afgesloten.  Deze cookies 
vereenvoudigen en linken de handelingen van de gebruiker aan elkaar tijdens de 
browsersessie. Telkens u het browserscherm opent, worden deze cookies tijdelijk 
geplaatst.

c) Functionele cookies en niet-functionele cookies (doeleinde cookies)
 Functionele cookies registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren en 

herkennen de bezoeker wanneer deze de  website opnieuw bezoekt. 
 Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van 

de website, zoals cookies voor load balancing (i.e. de verdeling van aanvragen 
aan een webserver over een aantal computers), en voor de aanpassing van de 
gebruikersinterface (m.n. de taalkeuze en de weergave van zoekresultaten). Deze 
cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst. U kan deze functionele 
cookies wel verwijderen via de instellingen van de browser. Dit kan evenwel de 
goede werking van de website en gebruikte media negatief beïnvloeden.

 Niet-functionele cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële 
doeleinden. Zij staan los van de technische ondersteuning van de website en 
voldoen niet aan de voorwaarden om vrijgesteld te worden van de 

 toestemmingsverplichting. Uw uitdrukkelijke toestemming is dus vereist 
voor de plaatsing van deze cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat uw 
gebruikersvoorkeuren bekend blijven. De website is hierdoor gemakkelijk 
toegankelijk en u hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren bij meerdere 
bezoeken aan de site.

1.3  Welke cookies worden gebruikt voor bezoekers van www.plastikcs.be?

 PlastiKCs maakt van geen enkele van hogerstaande type cookies gebruik.

2. Nog vragen? Contact

 Indien u nog vragen heeft over Cookies en/of de privacyverklaring of bepaalde 
opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren op de volgende contactgegevens:

 PlastiKCs BV 
 Adres:   2960 Brecht, Energielaan 1a, Unit 12
 Website:   www.plastikcs.be
 E-mailadres:   k.callewaert@plastiKCs.be 
 Contactformulier:   www.plastikcs.be/contact/
 Telefoonnummer:   +32 (3) 284 82 63

http://www.plastikcs.be
http://www.plastikcs.be
https://www.plastikcs.be/links-downloads/
http://www.plastikcs.be
mailto:k.callewaert%40plastiKCs.be?subject=
www.plastikcs.be/contact/

