Cookiebeleid
Surf je naar Carlsbourg.be ? Dan kan onze website automatisch zogeheten ‘cookies’
plaatsen op de harde schijf van je computer. Zo tillen we de surfervaring van onze
bezoekers naar een hoger niveau: cookies laten onze website beter functioneren en
stemmen hem af op jouw wensen en voorkeuren.

Cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes met tekenreeksen, die naar je computer worden
verzonden als je een website bezoekt. Bezoek je die website een volgende keer?
Dan zorgen ze ervoor dat de site je browser herkent. Cookies voeren geen acties uit
op je computer, ze bezorgen alleen je browser extra informatie. Eigenlijk werken
cookies dus als ‘geheugensteuntjes’ voor websites. Ze kunnen gebruikersinstellingen
en andere gegevens (een taalkeuze, inloggegevens …) onthouden, maar slaan geen
namen, adressen, leeftijden of andere persoonlijke gegevens op (behalve in
sommige gevallen je IP-adres).

Statistieken via Google Analytics
Cookies dienen ook voor statistische doeleinden. De statistieken van deze website
houden we bijvoorbeeld bij met behulp van cookies via Google Analytics, een service
voor webanalyse die wordt aangeboden door Google.
Die informatie gebruiken we om je bezoek aan onze site te analyseren (niet om te
weten te komen wie je bent). Zo weten we o.a. welke Eandis-pagina’s onze
bezoekers het vaakst raadplegen, met welke browsers onze klanten op internet
surfen of hoe lang ze op onze website vertoeven. Dankzij die gegevens van Google
Analytics kunnen we onze site continu optimaliseren.
Voor deze website maken we ook gebruik van Google Analytics-advertentiefuncties
voor remarketing doeleinden.
Raadpleeg de afmeldingsmogelijkheden voor Google Analytics die momenteel
beschikbaar zijn voor internet.

Cookies van andere externe partijen
Op deze site maken we gebruik van Youtube, Checkmarket… en andere externe
partijen. Wij denken dat het gebruik van de diensten die die externe partijen bieden,
het bezoek aan onze website beter maken. De externe partijen kunnen cookies
plaatsen om bepaalde gegevens vast te leggen, bijvoorbeeld om het klikgedrag van
bezoekers te analyseren.

Cookies uitschakelen of verwijderen

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om geplaatste cookies te
verwijderen van je harde schijf. Je kan cookies ook op voorhand afwijzen, of je kan
aangeven dat je een waarschuwing wilt ontvangen vooraleer ze worden
geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van je internetbrowser voor
meer details.
Stem je tijdens een bezoek aan de website van Carlsbourg in met het gebruik van
cookies? Dan kunnen die worden gebruikt bij volgende bezoeken aan onze site.

