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Cookiestatement
Op deze pagina vind je het Cookiestatement van Fonofloor.
Onze website www.fonofloor.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat wij naar je browser sturen, zodat wij jouw browser
automatisch kunnen herkennen bij een herhaald bezoek aan de website.
Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van
de website, zoals welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een
gebruikerssessie. Wanneer je gebruikmaakt van de website, stuurt de cookie
deze informatie terug aan Fonofloor.
In dit beleid lichten wij toe hoe we cookies gebruiken en welke keuzes je hebt.
Tenzij anders vermeld in dit cookiestatement, is de privacyverklaring van
Fonofloor ook van toepassing op hoe we de gegevens, die wij verzamelen via
cookies, verwerken.
Onze gegevens zijn:
Fonofloor
Zuid-Willemsvaart 14b
5211 NX ‘s-Hertogenbosch
T: 073 – 615 48 10
@: info@fonofloor.nl
Je vindt ons via de volgende socialmediakanaal
https://www.linkedin.com/company/fonofloor/
Soorten Cookies
Cookies helpen ons bij het aanbieden, beschermen en verbeteren van onze
diensten, bijvoorbeeld door inhoud te personaliseren, door advertenties
specifiek aan te passen en te meten, en door een veiligere ervaring te bieden.
Wij wijzen je erop dat je in het geval je niet alle cookies accepteert, je wellicht
niet alle functies van deze website ten volste kunt benutten.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten in het kader waarvan wij zaken
leveren en/of diensten verrichten, zijn de aan de ommezijde afgedrukte voorwaarden van toepassing, indien u naar uw voorwaarden heeft verwezen/
verwijst, dan wordt de toepasselijkheid van die voowaarden hiermede van
de hand gewezen.
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Wij gebruiken de volgende cookies:
Noodzakelijke cookies
Dit zijn anonieme cookies die gebruikers in staat stellen om de website te
bekijken en de functies op de website te gebruiken. De informatie die deze
cookies verzamelen, wordt niet voor marketingdoeleinden gebruikt. Als het
gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten
van de website niet worden gebruikt. De cookies onthouden ook niet welke
andere websites je hebt bezocht.
Prestatiebevorderende cookies
Dit zijn anonieme cookies waarmee Fonofloor haar website kan verbeteren.
Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de
website gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het
aantal weergegeven foutmeldingen. Een voorbeeld van dit type cookies is
Google Analytics. Google gebruikt geaggregeerde statistische informatie om
ons inzage te geven in hoe gebruikers de websites gebruiken. Google mag deze
informatie uitsluitend aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft
hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Functionele cookies
Dit zijn cookies waarmee Fonofloor de keuzes en voorkeuren van bezoekers
kan onthouden. Hierdoor hoeven wij je daar niet steeds om te vragen en kan
Fonofloor aan de hand van deze informatie meer relevante informatie aan
individuele bezoekers tonen. Weigering van het gebruik van dit type cookie
heeft als gevolgen dat Fonofloor minder ondersteuning aan gebruikers kan
bieden. De informatie die deze cookies verzamelen zijn anoniem en kunnen
jouw surfgedrag op andere websites niet volgen.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten in het kader waarvan wij zaken
leveren en/of diensten verrichten, zijn de aan de ommezijde afgedrukte voorwaarden van toepassing, indien u naar uw voorwaarden heeft verwezen/
verwijst, dan wordt de toepasselijkheid van die voowaarden hiermede van
de hand gewezen.

kvk
bank
bic
btw

171 494 03
NL55 RABO 0161 3467 31
RABO NL2U
NL81 11 263 53 B01

		 Fonofloor BV
bezoekadres Zuid-Willemsvaart 14 • ’s-Hertogenbosch
postadres Postbus 811 • 5201 AV • ’s-Hertogenbosch
telefoon 073 - 61 54 810
e-mail info@fonofloor.nl
website www.fonofloor.nl

Social mediabuttons
Op onze website is een social mediabutton van LinkedIn opgenomen. Deze
button werkt door middel van stukjes code die van LinkedIn zelf afkomstig zijn.
Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Fonofloor heeft daar
geen invloed op. Je kunt in de privacyverklaringen van deze social
mediakanalen lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze
cookies verwerken.
Targeting cookies of advertentiecookies
Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te
brengen. Wij doen dit het liefst zo gericht mogelijk en daarom gebruiken wij
targeting cookies. Deze cookies verzamelen informatie over jouw surfgedrag.
Deze cookies worden gebruikt om je bezoek te onthouden om zo:
• Relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen
• Het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond te beperken
• De effectiviteit van een reclamecampagne te meten
Cookies verwijderen
Bij een bezoek aan de website ga je ermee akkoord dat Fonofloor cookies op
jouw apparaat plaatst. Als je niet wilt dat Fonofloor cookies op jouw apparaat
plaatst, kun je het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties
van je browser. Mogelijk kun je daarna sommige gedeelten van de website niet
(correct) gebruiken.
Als je helemaal geen cookies wil ontvangen, kun je de instellingen van je
internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren.
De Consumentenbond heeft een stap voor stap uitleg online beschikbaar
gemaakt. Ook is meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het
verwijderen van cookies te vinden in de instructies en/of met behulp van de
Help-functie van je browser.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten in het kader waarvan wij zaken
leveren en/of diensten verrichten, zijn de aan de ommezijde afgedrukte voorwaarden van toepassing, indien u naar uw voorwaarden heeft verwezen/
verwijst, dan wordt de toepasselijkheid van die voowaarden hiermede van
de hand gewezen.
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Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via
onze website advertenties aan jou vertonen. Deze cookies kun je centraal
verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een
derde teruggeplaatst worden.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere
websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw
browser.
Inzage en correctie gegevens
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Fonofloor over jou
verwerkt en deze laten corrigeren, verwijderen of overdragen door een verzoek
te sturen naar info@fonofloor.nl. Wanneer het gaat om inzage in
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie
in kwestie mee te sturen. Je kunt deze vinden in de instellingen van je browser.
Ter controle van jouw identiteit kan Fonofloor je vragen om een kopie van uw
identiteitsbewijs mee te sturen waarbij je BSN en pasfoto onzichtbaar zijn
gemaakt. Let op: je BSN staat op meerdere plaatsen op je identiteitsbewijs
vermeld. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kun je Fonofloor verzoeken je
persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Ben je van mening dat wij
niet zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons
opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heb je het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten in het kader waarvan wij zaken
leveren en/of diensten verrichten, zijn de aan de ommezijde afgedrukte voorwaarden van toepassing, indien u naar uw voorwaarden heeft verwezen/
verwijst, dan wordt de toepasselijkheid van die voowaarden hiermede van
de hand gewezen.
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