COOKIE POLICY
Monsieur Vélo BV – Herentalsesteenweg 29B, 2460 Kasterlee - RPR Antwerpen (afd.
Turnhout) nr. 0698.902.618 – BTW BE0698.902.618
Versie d.d. [20-04-2022]
Monsieur Vélo BV (hierna “Monsieur Vélo”, “wij of “ons” genoemd), maakt gebruik van
cookies om de ervaring op https://monsieur-velo.be/ (hierna genoemd de “Website”) te
verbeteren. Deze cookies maken bepaalde functies op onze Website mogelijk of meten hoe
bezoekers onze Website gebruiken.
Met deze cookie policy (hierna “Cookie Policy” genoemd) wensen wij u, als bezoeker van onze
Website, te informeren over de cookies en andere tracking methodes die wij gebruiken (en de
wijze waarop we dit doen).
1. 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 deze website raadpleegt. De
cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek
aan de website (dit is een zogenaamde ‘sessie’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (we
spreken dan over een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden
door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee de website
samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft
en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat
bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat bewaard in een specifieke
folder van uw browser.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen
eenvoudiger en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende
onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de
website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak
en behoeften.
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2. Deze Website gebruikt verschillende types van cookies en tracking methodes:
I.

Technisch essentiële cookies:

Deze cookies zijn om puur technische redenen noodzakelijk voor het gebruik van de Website.
Gezien de technische noodzakelijkheid geldt er uitsluitend een informatieplicht en worden
deze geplaatst van zodra men de Website binnenkomt.
Eerste partij cookies:
Naam

Vervaltermijn

Doel

Derde partij cookies:
Naam

II.

Vervaltermijn

Provider

Doel

Functionele cookies

Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw
voorkeuren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze Website. Je
kan deze niet weigeren als je op de Website wil surfen, maar ze worden pas geplaatst nadat
er een keuze werd gemaakt omtrent het plaatsen van cookies.
Eerste partij cookies:
Naam
CookieConsent

Vervaltermijn
1 jaar

Doel
Opslaan van de gebruiker zijn voorkeuren en
toestemming voor het gebruik van cookies.

Derde partij cookies:
Naam

III.

Vervaltermijn

Provider

Doel

Analytische cookies
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Met analytische cookies kunnen we meten hoe bezoekers onze Website gebruiken. Aan de
hand van deze informatie kunnen gebruikersstatistieken en rapporten worden gegenereerd.
Zo kunnen we de prestaties van de Website verbeteren en aldus een betere
gebruikerservaring voorzien. Wanneer u geen toestemming gegeven heeft, maar toch
aanbiedingen van ons ziet, zijn deze aanbiedingen niet gebaseerd op uw gedrag.
Eerste partij cookies:
Naam
_ga

Vervaltermijn
2 jaar

_gat

1 dag

_gid

1 dag

Doel
Deze cookie wordt gebruikt via
Google Analytics om gebruikers te
onderscheiden en het aantal
paginabezoeken op te slaan en te
tellen.
Deze cookie wordt gebruikt via
Google Analytics om gebruikers van
bots te onderscheiden.
Deze cookie wordt gebruikt via
Google Analytics om informatie op
te slaan over hoe bezoekers een
website gebruiken en helpt bij het
maken van een analyserapport op te
stellen over hoe de Website het
doet. De verzamelde gegevens
omvatten het aantal bezoekers, de
bron waar ze vandaan komen, en de
bezochte pagina's in een anonieme
vorm.

Derde partij cookies:
Naam

IV.

Vervaltermijn Provider

Doel

Advertentie cookies

Eerste partij cookies:
Naam

Vervaltermijn

Doel

Derde partij cookies
Naam

Vervaltermijn Provider

Doel
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V.

Social media cookies

Sociale media cookies worden gebruikt om de integratie van en wisselwerking met sociale
netwerksites op onze Website te bewerkstelligen. Op onze Website staan sociale media plugins, namelijk van Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Wanneer u op de sociale media
button klikt, plaatst het sociale media netwerk cookies op uw apparaat. Door middel van deze
cookies kan het netwerk zien wat u op het internet doet en deze gegevens voor eigen
doeleinden gebruiken. Monsieur Vélo heeft geen zeggenschap over de door de sociale media
verzamelde informatie. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van het betreffende
sociale netwerk.
VI.

Andere tracking tools gebruikt door de Website

De Website gebruikt ook andere tools dan cookies om informatie op te slaan of toegang te
krijgen tot informatie opgeslagen op het apparaat van de eindgebruiker zoals ook aangegeven
in bovenstaande tabellen.
3. Toepasselijk recht – Geschillen
Deze Cookie Policy wordt beheerst door en moet bijgevolg geïnterpreteerd worden in
overeenstemming met het Belgisch recht.
Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Cookie Policy mochten ontstaan, worden
onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van de zetel van
Monsieur Vélo.
4. Privacy betreffende de cookies
Het privacy beleid van Monsieur Vélo is eveneens van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens die mogelijks via geplaatste cookies worden verzameld. Klik hier om naar
ons privacy beleid te gaan.
Het privacy beleid van Monsieur Vélo is niet van toepassing op de websites van derden die
aan onze Website verbonden zijn. U dient hiervoor de cookie policy en/of privacy policy van
deze partners te raadplegen.
-

Kona (https://www.konaworld.com/)
Orbea (https://www.orbea.com/)
Giant (https://www.giant-bicycles.com/)
Moustache (https://www.moustachebikes.com/)
Klever (https://klever-mobility.com/)
Pivot (https://www.pivotcycles.com/en/)

5. Beheer en uitschakelen van cookies
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De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum waardoor ze na een bepaalde periode
automatisch verlopen en geen bezoekersgegevens meer registreren.
Je kan de installatie van cookies ook beheren of weigeren via je browserinstellingen. Cookies
die al geïnstalleerd zijn op je computer of mobiel apparaat, kan je op elk moment verwijderen.
Hoe je deze instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de
helpfunctie van jouw browser.
Indien u de opslag van cookies blokkeert is het mogelijk dat dit implicaties heeft op uw
surfervaring en dat u van bepaalde diensten die Monsieur Vélo aanbiedt op de Website niet
kan genieten.
6. Update cookiebeleid
Monsieur Vélo is gerechtigd om dit cookiebeleid te updaten door een nieuwe versie op de
Website te plaatsen. U vindt op deze pagina steeds de meest recente versie, maar indien het
cookiebeleid wijzigt zal u ook gevraagd worden opnieuw een cookiekeuze te maken.
7. Contactgegevens Monsieur Vélo
•

Adres: Monsieur Vélo BV, Herentalsesteenweg 29B, 2460 Lichtaart

•

E-mail: info@monsieur-velo.be
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