COOKIE POLICY
Vervoer Dejonghe bvba, Dejonghe bvba en Dejonghe Logistics NV (hierna "Dejonghe"
genoemd) maken gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en
voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers aan onze website.
1. Wat zijn cookies ?
Tijdens uw bezoek aan de Dejonghe-website kunnen er cookies gebruikt worden. Cookies
zijn kleine bestanden die een website naar uw computer stuurt wanneer u de website
bezoekt en die op uw computer worden bewaard. Deze bestanden maken het mogelijk dat u
als gebruiker wordt herkend bij een later bezoek aan de Dejonghe-website. Dejonghe
gebruikt deze cookies om uw surfervaring makkelijker en aangenamer te maken en om de
inhoud beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren, door rekening te houden met
uw eerdere bezoeken. Een cookie is dus volledig passief en bevat geen software
programma’s, virussen of ‘spyware’.
2. Welke cookies gebruikt Dejonghe?
De website van Dejonghe maakt gebruik van verschillende cookies, zowel bestanden die
automatisch verdwijnen nadat de browser wordt afgesloten als bestanden die ook bij een
later bezoek worden gebruikt. De website van Dejonghe verstuurt zelf een aantal cookies
(‘first party cookies’), die Dejonghe zelf beheert, ook qua verwerking van de verzamelde
gegevens. Zo kan Dejonghe uw gebruikerservaring van haar website verbeteren,
bijvoorbeeld door de gekozen taalinstellingen op te slaan of te vermijden dat u herhaaldelijk
dezelfde advertenties ziet.
Ook partners van Dejonghe plaatsen cookies (‘third party cookies’), die door of voor hen
werden ontwikkeld en waarbij enkel deze partners toegang tot de cookies en de verzamelde
informatie hebben. Dejonghe heeft dus geen zeggenschap over en/of kennis van de inhoud
en de werking van deze cookies. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld cookies toevoegen aan
hun advertenties op de Dejonghe-website om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden,
om u enkel interessante advertenties te tonen.
Daarnaast doet Dejonghe beroep op derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de
website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, om na te gaan
hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analyse is nodig voor Dejonghe om haar website
aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers, wederom om het gebruiksgemak ervan
te verhogen. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer,
zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de
buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik
leuk”) of te delen (“tweet”). Het gaat onder meer om Facebook’s befaamde 'Like button' en
'Like box' (Vriend 1, vriend 2 en x mensen vinden dit leuk), waarbij Facebook de bezoekers
kan herkennen a.d.h.v. cookies.

3. Cookies weigeren of verwijderen?
Indien u de Dejonghe-website verder wilt bezoeken zonder de cookie-instellingen aan te
passen en de link “verder gaan” aanklikt, wordt de installatie van cookies aanvaardt. Het is
mogelijk om de installatie van cookies te weigeren, via de browserinstellingen van uw
computer. Wel zullen sommige onderdelen van onze websites dan mogelijks niet of niet
optimaal werken en/of is de toegang ertoe niet mogelijk, en dat is natuurlijk niet de
bedoeling.
U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of
mobiel apparaat. Na het uitschakelen en/of verwijderen van cookies blijft u overigens wel
advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerder gebruik van de Dejonghewebsite.

