
Cookieverklaring 

Kris Roevens architectenbureau BVBA gebruikt cookies om uw surfervaring 
gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van deze website beter af 
te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies 
weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet 
optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-
instellingen aan te passen en de link "Cookies accepteren" aanklikt, gaan we ervan 
uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser 
van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website 
raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te 
herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) 
of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). Cookies 
kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door 
partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen 
de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere 
informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op 
uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De 
inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie 
geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. 

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen 
gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de 
verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om 
de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor 
de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. 

Beheer van Cookies 

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de 
volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies 
te weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen 
van uw computer of mobiel apparaat. 

De eventuele persoonsgegevens die opgenomen zijn in cookies blijven op de 
computer van de internetter en dus niemand anders dan hij/zij zelf wordt 
verondersteld er toegang toe te hebben, we herhalen niettemin, voor alle zekerheid 
ons privacybeleid.  


