Cookies
De Doomoo-website ("de Website") maakt gebruik van cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat vanaf een website wordt verzonden en lokaal wordt
opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de bezoeker. Ze worden
gebruikt om u te helpen bij het efficiënt navigeren op websites en om bepaalde
functies uit te voeren. U kunt uw webbrowser zo instellen dat er een bericht wordt
weergegeven voordat een website een cookie naar uw computer stuurt. U kunt er
dan voor kiezen om de cookie te accepteren of te weigeren met behulp van de
banner onderaan uw pagina wanneer u de website binnenkomt. U kunt de cookies
altijd uit uw webbrowser verwijderen. U kunt er ook voor kiezen om geen enkele
cookie te accepteren.
Als u ervoor kiest om geen cookies te accepteren, kunt u nog steeds de Website
bezoeken, maar bepaalde functies op de Website zullen niet werken zoals
bedoeld. doomoo gebruikt cookies om het u gemakkelijker te maken bij een
bezoek aan de Website, of om het aantal bezoekers en hun gedrag te kunnen
volgen.
Welk type cookies ?
Er zijn verschillende soorten cookies.
1. Technische en functionele cookies
Het eerste type, permanente cookies, slaat een cookie voor langere tijd op uw
computer op en de cookies hebben een vervaldatum.
Het andere type is sessiecookies en wordt alleen gebruikt tijdens uw bezoek aan
de Website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit.
Sessiecookies worden gebruikt om uw ervaring met de Website te verbeteren.
Ze stellen u in staat om :
- Snel en efficiënt te navigeren tussen de verschillende secties binnen de website
en u te helpen terug te keren naar vorige pagina's;
- De presentatie van de sites aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw
apparaat door ze te onthouden (bijv. locatie, navigatiegegevens, enz.);
2. Cookies voor het meten van het publiek (statistieken)
Deze cookies, uitgegeven door ons of door onze serviceprovider - Google Analytics,
maken het mogelijk om het publiek van de verschillende inhoud en secties van
onze sites te meten om ze te evalueren en beter te organiseren.
Deze cookies maken het ook mogelijk om, indien nodig, navigatieproblemen op te
sporen en zo de ergonomie van onze diensten te verbeteren.

Deze cookies produceren alleen anonieme statistieken en verkeersvolumes met
uitsluiting van enige individuele informatie.
3. Volgen van de pixel
De tracking-pixel maakt het mogelijk dat platformen (meestal sociale netwerken
facebook, ...) het publiek van onze site kunnen kwalificeren door het te relateren
aan hun eigen informatie. Deze pixels geven de platformen de mogelijkheid om,
als u er tegelijkertijd mee verbonden bent, uw navigatie op onze site te volgen en
een profiel van uw interesses op te stellen.
Deze gegevens worden beheerst door de algemene voorwaarden van de
betreffende platforms. Ze zijn anoniem en maken het niet mogelijk om u als
persoon te identificeren.
Hoe lang bewaren we deze cookies?
Permanente cookies worden tot 13 maanden op uw terminal bewaard.
Hoe kunt u cookies beheren, afhankelijk van de browser die u gebruikt?
Essentiële cookies vereisen geen toestemming.
Voor andere cookies vragen we uw toestemming voordat we ze op uw terminal
plaatsen. Verder kunt u te allen tijde toestemming geven of cookies weigeren door
: uw browser zo te configureren dat deze cookies accepteert of weigert.
Houd er echter rekening mee dat als u de cookies in uw browser uitschakelt, u niet
ten volle kunt profiteren van de functies van onze Site. U zult bijvoorbeeld niet in
staat zijn om gebruik te maken van de personalisatiemogelijkheden van onze
Website.
Houd er ook rekening mee dat u elke browser op uw verschillende apparaten
(tablets, smartphones, computers) moet configureren. Er zijn verschillende
manieren om browsers te configureren. We raden u aan om het "Help"-gedeelte
van de browser die u gebruikt te raadplegen om te begrijpen hoe u deze kunt
configureren en uw opties kunt uitoefenen.
- Voor meer informatie over het instellen van cookies: http://
www.aboutcookies.org/
- Voor "Google Analytics"-cookies kunt u de module die toegankelijk is via
het volgende adres downloaden om ze te deactiveren: https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout/
- Voor Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/
17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?
ocid=IE10_about_cookies
- Voor Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
- Voor Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
- Voor Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disablecookies-website-preferences

Hoe wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen in dit cookiebeleid?
De datum van de laatste wijzigingen in dit beleid vindt u aan het einde van deze
pagina. Dit cookiebeleid kan af en toe worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan
vooraf op de hoogte stellen. Wij raden u daarom aan dit beleid regelmatig te
raadplegen.
Hoe kunt u contact met ons opnemen?
U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie of als u een klacht wilt
indienen:
via het contactformulier op onze website
- via e-mail op het adres info@doomoo.com;
- per post op het adres Chaussee de Namur 39 b201- 1457 Nil Saint-Vincent of
per telefoon op het nummer +32 10 65 19 90.
U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde rechtbank onze contactpersoon bij
de Belgische Toezichtautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be).
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