
Website Disclaimer/cookies + Privacy 

Deze website is eigendom van  Hoefsmid Jorgen
Contactgegevens: Jorgen Briers - zaakvoerder
Adres maatschappelijk zetel: Blandenstraat 85 b1 - 3050 Haasrode
Telefoon: + 0032 495889549
E-mail: jorgenbriers@hotmail.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0891539470

Privacybeleid
Hoefsmid Jorgen hecht belang aan uw privacy. 
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de ge-
bruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, het verwerking 
van uw aanvraag of bestelling en het versturen van eventuele nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. 

Hoefsmid Jorgen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturings-
programma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de hoefsmidjorgen.be -website gekomen bent, of waarlangs u die 
verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de hoefsmidjorgen.be-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te 
stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker 
op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer 
een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrow-
ser.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics 
maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site 
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en 
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten 
over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 
internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de 
informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik 
van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle 
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informa-
tie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wix.com 
Deze website is gemaakt door middel van het Wix website platform en wordt gehost op de Wix webservers in de V.S.  Voor de goede werking 
van de site maakt wix gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om bepaalde voorkeuren 
en instellingen op te slaan.   Wix houdt anonieme gegevens bij over uw gebruik van de website. Op die manier hebben we onder andere zicht op 
mogelijke problemen die zich voordoen en beschikken we over gegevens in verband met welke pagina’s of onderdelen van de website meest nut 
opleveren. Deze gegevens worden enkel gedeeld met de eigenaar van de website, ttz het account waarmee de website is opgezet, en eventuele 
andere accounts die zijn gemachtigd om de informatie op de hoefsmidjorgen.be website te beheren.  Wix mag deze gegevens enkel ter beschikking 
stellen van derden wanneer zij daar wettelijk toe worden verplicht.   U kunt het gebruik van cookies weigeren door middel van de instellingen in uw 
browser. Wij wijzen er evenwel uw aandacht op dat we in dat geval de goede werking van de website niet kunnen garanderen en wellicht niet alle 
onderdelen van de website kunt gebruiken.  Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie 
door WIX.com op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


