
 
 
 
 

Cookiebeleid  
 

 
Het doel van dit beleid is om u zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren over de cookies die we 
gebruiken en hun doel. We nodigen u ook uit om ons Privacy-beleid te lezen zodat u vertrouwd bent 
met de regels die inzake privacy-beleid op onze website van toepassing zijn. Indien u meer informatie 
wenst aangaande ons cookiebeleid neemt u best contact op met ons via info@ctec.bike.  
 
Wat is een cookie?  
 
Een « cookie » is een bestandje dat bestaat uit letters en cijfers die in uw browser of op de harde schijf 
van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten informatie die we gebruiken om uw 
verzoeken te verwerken en onze services op het internet te verbeteren.  
 
Waarom gebruiken we cookies ?  
 
Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruikersvoorkeuren 
te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit stelt ons in staat om u een 
betere ervaring te bieden tijdens uw bezoek aan onze website en om uw bezoek te optimaliseren. 
Cookies en soortgelijke technologieën staan ons echter niet toe om systematisch Gegevens te 
verzamelen die u zouden kunnen identificeren. Ze helpen ons alleen om het functioneren van onze 
website te verbeteren, om te begrijpen wat uw interesses zijn en om de relevantie van de inhoud van 
onze website te evalueren.  
 
Uw instemming  
 
Door onze site te bezoeken, vragen wij u om het gebruik van cookies te accepteren. U bent vrij om 
cookies te accepteren of te weigeren, wij informeren u echter dat een weigering uw navigatie op onze 
website minder gemakkelijk of onmogelijk zou kunnen maken als het functionele cookies betreft. Wat 
uw keuze ook is, u kunt altijd uw keuze wijzigen door op de hyperlink "Cookies" onderaan elke pagina 
van onze website te klikken.  
 
Meer informatie over cookies Voor meer informatie over cookies, met inbegrip van het bekijken van 
cookies die zijn opgeslagen en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar: 
http://www.allaboutcookies.org/ 
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