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Wettelijke informatie 

Regels van het beroep 
- Loi-programme 10.02.1998 
- AR 29.01.2007 - art. 31-33 
- Fédération du Béton Prêt à l'emploi (FEDBETON) 
- Bouwunie Algemene en Ruwbouwaannemers 
- Bouwunie Infrastructuurwerken 
- Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC) 
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Privacybeleid  

Privacybeleid 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Het bedrijf Les Jardins de Courbevoie respecteert uw privacy en handelt in overeenstemming 
met de geldende wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder met 
name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, ook wel bekend als 
RGPD. 

De persoonsgegevens die u ons toestuurt of die wij verzamelen, worden uitsluitend gebruikt 
om u de door u gewenste informatie te verstrekken of om u op de hoogte te brengen van onze 
commerciële aanbiedingen. In geen geval zullen wij uw gegevens doorgeven aan derden. 

Onze privacyverklaring vindt u hier. 

U kunt meer informatie vinden door het privacybeleid van onze zakelijke partners te raadplegen 
op de websites van Thomas & Piron en BESIX RED. 

Gebruik van cookies 

Cookies zijn kleine bestanden die met bepaalde pagina's worden meegestuurd en op uw harde 
schijf worden opgeslagen. Zij identificeren u niet rechtstreeks, maar registreren uw IP-adres en 
uw surfgedrag.  

Zij stellen ons momenteel in staat het gebruik van onze site te volgen, ervoor te zorgen dat hij 
naar behoren functioneert en u commerciële aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw 
zoekopdrachten op onze site. 

Soorten cookies  

Onze site maakt momenteel gebruik van zowel sessiecookies als permanente cookies.  

Sessiecookies: deze cookies worden gewist wanneer u onze site de volgende keer bezoekt.  

Persistente cookies: Deze cookies verdwijnen niet aan het einde van uw sessie.  

Als u wilt dat ze verdwijnen, kunt u uw browsegeschiedenis wissen door te vragen om uw 
cookies te verwijderen. De methode voor het verwijderen verschilt naargelang de browser die 
u gebruikt. Wij raden u aan de helpfunctie van uw browser te raadplegen om de beste manier 
te vinden om ongewenste items te verwijderen.   

Doel van het gebruik van cookies 

Noodzakelijk voor het goed functioneren van de site (functionele cookies) 



Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals 
paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder 
deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.  

Beheer van voorkeuren (functionele cookies) 

De gebruikte cookies registreren uw browsingvoorkeuren en maken het mogelijk om uw 
gebruikscomfort van onze site te verbeteren (de keuze van de taal bijvoorbeeld). 

Statistische analyse van het verkeer (analytische cookies) 

Onze website maakt gebruik van cookies die worden gegenereerd door de door Google 
aangeboden analysedienst: Google Analytics. Om het hoogste niveau van bescherming te 
garanderen, Les Jardins de Courbevoie heeft besloten om het plaatsen van deze cookies 
aan uw toestemming te onderwerpen. 

De informatie die via deze dienst aan Google wordt doorgegeven, is louter statistisch en stelt 
Google in staat om rapporten over het gebruikersgedrag aan ons te verstrekken en om ons 
diensten aan te bieden waarmee de werking van de website kan worden geoptimaliseerd. Als 
dit niveau niet wordt gekozen, zullen wij dus geen informatie kunnen ontvangen die de 
bruikbaarheid en de kwaliteit van de ervaring van onze website zal verbeteren.  

Geplaatst door derden (cookies van derden) 

Sommige cookies van externe partners zijn noodzakelijk om toegang te krijgen tot bepaalde 
inhoud. Om het hoogste niveau van bescherming te garanderen, Les Jardins de Courbevoie 
heeft besloten om het plaatsen van deze cookies aan uw toestemming te onderwerpen. 
Als dit niveau niet is geselecteerd, kan inhoud zoals video's, kaarten, sociale media of 
geluiden worden geblokkeerd. U kunt de lijst van cookies van derden bekijken door in dit 
venster rechtsonder op de link "Meer info over cookies" te klikken. 

Voorbeelden van toegestane kenmerken 

- Onthoud inloggegevens en zorg voor een veilige inlog  

- Items in uw winkelwagentje onthouden  

- u in staat stellen video- of audio-inhoud af te spelen die gehost wordt op sites van derden  

- derden toestaan hulpmiddelen aan te bieden om inhoud op sociale netwerken te delen  

Beheer van cookies 

Uw browser laat u toe het gebruik van cookies te aanvaarden of te weigeren en verwittigt u 
telkens wanneer een cookie probeert te worden geplaatst. Het staat u vrij deze cookies te 
weigeren, hoewel dit de optimale navigatie en functionaliteit van de diensten op de site kan 
belemmeren. 

Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie. 



De voor de verwerking verantwoordelijke 
Les Jardins de Courbevoie 
N° BCE : 0827.687.835 
Privacy@courbevoie.be   


