
Cookiebeleid voor Aritco 

Dit is het Cookiebeleid voor Aritco, toegankelijk via www.aritco.com/nl. 

Het beleid is voor het laatst bijgewerkt op 21/11/2022 

Wat zijn cookies 
Zoals gebruikelijk is bij bijna alle professionele websites, maakt deze website gebruik van 
cookies, kleine bestanden die worden gedownload naar uw computer, laptop, tablet of 
mobiele telefoon, om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie ze 
verzamelen, hoe we ze gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We 
vertellen u ook hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen. 

Hoe we cookies gebruiken 

We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. Cookies 
bevatten geen direct identificeerbare informatie over u (zoals naam, adres, telefoonnummer, 
enz.) maar alleen informatie over uw browser en de activiteit die via de browser heeft 
plaatsgevonden. 

• De cookies die we gebruiken zijn voor 

o Functie (noodzakelijk), 

o Statistiek of  

o Marketing: 

• Daarnaast gebruiken we andere, vergelijkbare technologieën zoals pixeltags om onze 
advertenties specifiek op u te richten op andere websites. 

• Er worden ook noodzakelijke cookies gebruikt, zodat we u de chatfunctie kunnen 
aanbieden als u onze website bezoekt.  

• We gebruiken verschillende meetinstrumenten die ons voorzien van statistieken en 
analyses met betrekking tot gedrag op onze website.  

• Daarnaast gebruiken we informatie die we hebben verzameld en geanalyseerd om de 
website te ontwikkelen en te verbeteren en de werking ervan te controleren. 

• We gebruiken cookies op Aritco.com, Aritco Liftguide, Aritco Showroom en Aritco 
Cloud. 

Hoe lang worden cookies opgeslagen? 
Het tijdstip waarop een cookie op uw apparaat wordt opgeslagen en de browser variëren. De 
levensduur van een cookie wordt berekend op basis van de functie ervan en uw laatste 
bezoek aan de website. Wanneer een cookie vervalt, wordt deze automatisch verwijderd. 

Cookies uitschakelen 
U kunt de instelling van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te 
passen (zie verderop in dit document).  

http://www.aritco.com/nl


Uw toestemming wijzigen 
U kunt uw toestemming of voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via de link "Cookie-
instellingen" in de voettekst van de webpagina, Aritco.com. 

De cookies die we plaatsen 

Accountgerelateerde cookies 
Als u bij ons een account aanmaakt, gebruiken we cookies voor het beheer van het 
aanmeldingsproces en de algemene administratie. Deze cookies worden meestal verwijderd 
wanneer u zich afmeldt, maar in sommige gevallen kunnen ze achteraf blijven bestaan om 
uw sitevoorkeuren te onthouden wanneer u zich afmeldt. Deze cookie is alleen van 
toepassing op het gebruik van Aritco Cloud. 

Aanmeldingsgerelateerde cookies 
We gebruiken cookies wanneer u ingelogd bent, zodat we dit kunnen onthouden. Zo hoeft u 
niet telkens opnieuw in te loggen als u een nieuwe pagina bezoekt. Deze cookies worden 
meestal verwijderd of gewist wanneer u uitlogt om ervoor te zorgen dat u alleen toegang 
hebt tot beperkte functies en gebieden wanneer u ingelogd bent. 

E-mailnieuwsbriefgerelateerde cookies 
Deze site biedt nieuwsbrief- of e-mailabonnementsdiensten en cookies kunnen worden 
gebruikt om te onthouden of u al bent geregistreerd. 

Cookies van derden 
In sommige speciale gevallen maken we ook gebruik van cookies van vertrouwde derden. In 
het volgende deel wordt beschreven welke cookies van derden u via deze site kunt 
tegenkomen. 

• Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest wijdverspreide en 
meest vertrouwde analyseoplossingen op het internet, om ons te helpen begrijpen 
hoe u de site gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies 
kunnen zaken bijhouden, zoals hoe lang u op de site doorbrengt en welke pagina's u 
bezoekt, zodat we boeiende content kunnen blijven produceren. 

Meer informatie over Google Analytics-cookies vindt u op de officiële Google 
Analytics-pagina. 

• Analyses van derden worden gebruikt om het gebruik van deze site te volgen en te 
meten, zodat we boeiende content kunnen blijven produceren. Deze cookies kunnen 
zaken bijhouden, zoals hoe lang u op de site doorbrengt of pagina's die u bezoekt, 
wat ons helpt te begrijpen hoe we de site voor u kunnen verbeteren. 

• We gebruiken ook andere, vergelijkbare technologieën zoals pixeltags om onze 
advertenties specifiek op u te richten op andere websites, zoals Facebook. 

Hoe verwijdert u cookies? 
Het is eenvoudig om cookies te verwijderen die u eerder hebt goedgekeurd. De procedure 
hangt af van de browser (Chrome, Firefox, Safari enz.) en het apparaat dat u gebruikt 
(smartphone, tablet, PC of MAC). Verwijdertools zijn vaak te vinden onder "Instellingen – 
Privacy en beveiliging", maar dit kan ook variëren tussen verschillende browsers. Geef aan 
welke browser u gebruikt door op de juiste link hieronder te klikken: 

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d


Microsoft Edge 

Mozilla 

Firefox 

Google Chrome 

Opera 

Safari 

Meer informatie? 
Hopelijk heeft dit u duidelijkheid gegeven en zoals eerder vermeld, als er iets is waarvan u 
niet zeker weet of u het nodig hebt of niet, is het meestal veiliger om cookies ingeschakeld te 
laten voor het geval het een van de functies op onze website beïnvloedt. 

Raadpleeg het Cookiebeleid voor meer algemene informatie over cookies. 

Als u echter nog steeds meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via een van onze 
voorkeurscontactkanalen via deze link: https://www.aritco.com/nl/ 

 

https://support.microsoft.com/windows/microsoft-edge-webbdata-och-sekretess-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.aritco.com/nl/

