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1 Algemeen
Prebo-Invest BVBA (PCB Solutions) wenst de bezoeker van de website door middel van deze policy
te informeren over het beleid dat wij nastreven in verband met cookies. Wij raden de bezoeker aan de
policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat aangaande het gebruik van
cookies.
Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites die worden beheerd door Prebo-Invest BVBA
(PCB Solutions) en in het bijzonder www.pcbsolutions.be (hierna de 'Website') beheerd door PreboInvest BVBA (PCB Solutions) met geregistreerde zetel op Antwerpseweg 17, 2440 Geel, België.
(hierna ‘Prebo-Invest BVBA (PCB Solutions)’, 'wij' of 'ons').
Wanneer in dit Cookiebeleid wordt verwezen naar bepaalde regelgeving, worden de wijziging,
vervanging of annulering, zowel als de uitvoerende maatregelen daaromtrent, daaronder begrepen.
Wij behouden ons het recht, voor op elk moment wijzigingen aan het cookiebeleid aan te brengen.
Voor alle vragen over de manier waarop wij persoonlijke informatie bekomen, bewaren en gebruiken,
gelieve ons privacybeleid te willen raadplegen. Voor alle vragen over ons gebruik van cookies,
gelieve contact met ons op te nemen via info@pcbsolutions.be.

2 Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website, informatie van deze website
bewaart op uw computer of uw mobiel apparaat. Hierdoor kan de website uw handelingen en
voorkeuren (zoals login, taal, lettertype en andere weergaveopties) onthouden gedurende een zekere
periode. Dit geeft u het voordeel dat wanneer u de website opnieuw bezoekt of u tussen verschillende
webpagina's bladert, uw voorkeuren niet steeds opnieuw moeten worden ingesteld.
Cookies worden ingesteld door onze webserver en de webservers van derden die wij op onze website
inzetten; en kunnen door diezelfde servers worden gelezen, bijgewerkt of verwijderd, elke keer dat u
onze website bezoekt, op basis van het type cookie dat het is. Een webserver heeft geen geheugen,
dus de website die u bezoekt, zet een cookie-bestand van de browser op de harde schijf van uw
computer of mobiel apparaat.
Cookies die slechts betrekking hebben op één enkele sessie (een enkel bezoek aan onze website)
worden automatisch verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit - deze worden doorgaans als
noodzakelijk beschouwd om de website aan u te kunnen aanbieden.
De cookies functioneren nooit onafhankelijk van de website en verschaffen zich op geen enkele
manier toegang tot gegevens die zich op uw computer of mobiel apparaat bevinden.
Sommige cookies kunnen van invloed zijn op uw fundamentele rechten op privacy en
gegevensbescherming en hebben daarom uw toestemming nodig om ze te kunnen openen of
opslaan op uw apparaat. Deze toestemming kan worden gegeven door middel van het expliciet
aanvinken (pop-up balk) van de desbetreffende cookie categorieën.

3 Welke informatie bewaart een cookie?
Een cookie bevat meestal een tekststring met informatie over de browser. Om te kunnen werken,
hoeft een cookie niet te weten waar u vandaan komt, hij hoeft alleen uw browser te onthouden.
Sommige websites gebruiken cookies om meer persoonlijke informatie over u op te slaan. Dit kan
echter alleen worden gedaan als u zelf die persoonlijke informatie aan de website hebt verstrekt.
Legitieme websites zullen deze persoonlijke informatie die in de cookie is opgeslagen coderen om te
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voorkomen dat een andere partij met toegang tot uw cookiemap deze informatie onrechtmatig kan
gebruiken.
Cookies hebben zes parameters die aan hen kunnen worden doorgegeven:
•
•
•
•
•
•

De naam van de cookie.
De waarde van de cookie.
De vervaldatum van de cookie - dit bepaalt hoe lang de cookie actief zal blijven in uw browser.
Het pad waarvoor de cookie geldig is - dit bepaalt het URL-pad waarin de cookie geldig is.
Webpagina's buiten dat pad kunnen de cookie niet gebruiken.
Het domein waarvoor de cookie geldig is. Dit maakt de cookie toegankelijk voor pagina's op elk
van de servers wanneer een site meerdere servers in een domein gebruikt.
De noodzaak van een beveiligde verbinding - dit geeft aan dat de cookie alleen kan worden
gebruikt onder een beveiligde serverconditie, zoals een site die SSL gebruikt.

4 Wat zijn de doeleinde van onze cookies?
Cookies op onze website worden voor verschillende doeleinden gebruikt, maar over het algemeen
wordt het gebruik hiervan in de volgende categorieën onderverdeeld:
•

Strikt noodzakelijke cookies (Altijd actief): Deze cookies zijn noodzakelijk voor het
functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden
meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u worden ondernomen en die neerkomen
op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het
invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of
dat u wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze
cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

•

Statistische cookies (Toestemming nodig): Met deze cookies kunnen we bezoeken en
verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze
helpen ons om te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en om te zien hoe
bezoekers zich op de site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd
en dus anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt
bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

5 Hoe kan u onze cookies beheren?
De bezoeker heeft het beheer van de cookies zelf in de hand. Hij of zij kan de instellingen van zijn of
haar webbrowser aanpassen naargelang de persoonlijke voorkeuren. De bezoeker kan te allen tijde
de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen, alsook nieuwe cookies weigeren door zijn of haar
browserinstellingen aan te passen.
De beheerder van een website kan via de website doorverwijzen naar websites van andere
beheerders, door een hyperlink ter beschikking te stellen. Het is mogelijk dat de website naar dewelke
de bezoeker wordt verwezen, eveneens gebruik maakt van cookies.
Elke web browser heeft zijn eigen instellingen. Meestal kunt u via de menu's “voorkeuren” of
“instellingen” die rechts bovenaan kunnen worden aangeklikt, de cookie instellingen wijzigen,
daarnaast kunt ook het menu “help” raadplegen.
Meer informatie hieromtrent vindt u terug via onderstaande links:
•
•
•

Firefox
Microsoft Edge
Google Chrome
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Na het verwijderen van de cookies in de door u gebruikte browser, kan u ten alle tijden uw
toestemming, voor het gebruik van bepaalde categorieën van cookies, intrekken. Dit kan door
onderaan op deze webpagina te klikken op cookie beheer.

6 Vragen of klachten i.v.m. ons cookiebeleid?
Heeft u ons cookiebeleid volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op je vraag gevonden?
Stel u vraag in verband met cookies dan via info@pcbsolutions.be . Daar zullen wij u vraag zo snel
mogelijk beantwoorden.
Indien u geen antwoord krijgt of u bent niet tevreden van het gekregen antwoord, heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
In België is dit de “Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)”. Meer informatie daarover vind je terug op
hun website.

7 Kan ons cookiebeleid veranderen?
Dit cookiebeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Dat
betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is
mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier zullen
verzamelen of willen gebruiken. Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn,
en vragen we je toestemming als dat nodig is.
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