
 

COOKIE STATEMENT 

 

 

 

1. ALGEMEEN 

 

Onderhavig Cookie statement is een initiatief van Yves Maes BVBA, met maatschappelijke zetel 

gevestigd te Ravenshout Zone 2 2002, 3980 Tessenderlo en met ondernemingsnummer BE 

0861.494.216, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Maes Recycling Group BVBA, met 

maatschappelijke zetel gevestigd te Ravenshout Zone 2 2002, 3980 Tessenderlo en met 

ondernemingsnummer BE 0668.636.836., vertegenwoordigd door dhr. Yves Maes; 

 

Email: info@containersmaes.be en info@stallaertrecycling.be ; 

 

Hierna genoemd: “MAES”. 

 

Dit Cookie statement is van toepassing tussen MAES en iedere bezoeker, zijnde een gebruiker van de 

websites van Maes (hierna “Websites”): ‘www.containersmaes.be’ en ‘www.stallaertrecycling.be’ 

(hierna ”Bezoeker”).  

 

Betreft de toepassing van artikel 129, 1° van de Wet betreffende de elektronische communicatie d.d. 13 

juni 2005 

 

 

2. WAT WORDT ER VERSTAAN ONDER EEN COOKIE? 

 

Een Cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat MAES opslaat in de browser of op de harde schijf van 

de computer van de Bezoeker. Op deze manier kan MAES de voorkeuren van de Bezoeker bij het gebruik 

van de Websites onthouden.  

 

Tenzij de Bezoeker zijn of haar browserinstellingen heeft aangepast zodat cookies geweigerd worden, zal 

het systeem van MAES cookies plaatsen van zodra de Bezoeker de Websites bezoekt. 

 

 

3. WAAROM WORDEN COOKIES GEBRUIKT? 

 

De Websites maken gebruik van zogenaamde functionele en niet-functionele cookies. Functionele 

cookies hebben als doel het gebruik van de Websites voor de Bezoeker te verbeteren. Niet-functionele 

cookies hebben als doel het verzamelen van statistieken van de Bezoeker teneinde de Websites in de 

toekomst te verbeteren. 

 

De Websites gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruikersvoorkeuren te 

onderscheiden. Het gebruik van cookies stelt MAES in staat haar Bezoeker een betere 

gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van de Websites, alsook de Websites te optimaliseren op 

termijn.   

 

 

4. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD? 

 

De volgende gegevens worden in het kader van het gebruik van cookies verzameld: 

mailto:info@containersmaes.be
mailto:info@stallaertrecycling.be


 

• Het IP-adres van de Bezoeker bij bezoek van de Websites; 

• Het email-adres van de Bezoeker bij contactname via email; 

• Alle informatie over de pagina(’s) waarmee de Bezoeker MAES heeft bereikt; 

• Alle informatie omtrent de pagina(’s) die de Bezoeker heeft geraadpleegd op de Websites; 

• Alle informatie die de Bezoeker op vrijwillige basis met MAES heeft gedeeld; 

 

Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt binnen de ondernemingen van de MAES-groep en haar 

partners, dit teneinde de gebruikerservaring te verbeteren. Deze gegevens zullen niet worden verkocht, 

doorgegeven en/of meegedeeld aan derde partijen voor commerciële doeleinden. 

 

 

Informatie omtrent het verwijderen of blokkeren van cookies kan de Bezoeker raadplegen op de website: 

http://www.aboutcookies.org . 

 

Voor meer informatie over onderhavig Cookie statement kan de Bezoeker contact nemen via 

info@containersmaes.be en info@stallaertrecycling.be . 
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