
 

 

Cookiebeleid 

Mabo-Lifting maakt gebruik van cookies en overige technieken op haar websites. Omdat wij uw privacy 
willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van bezoek(en) aan onze websites willen verbeteren 
vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.  

Hieronder proberen wij u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van cookies door 
Mabo-Lifting. 

 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? 

Mabo-Lifting* gevestigd te Mallekotstraat 48, 2500 Lier, is de verantwoordelijke voor de verwerking van 
gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid. 

 
Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer 
u één van onze websites gebruikt. 

 
Wat zijn de overige technieken? 

JavaScripts en web beacons zijn standaard internet technieken die samen met cookies zorgen dat een 
systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan 
opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). 

Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites. 

Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat: 

- Het surfen op de websites van Mabo-Lifting leuker en makkelijker voor u wordt; 

- U bij uw bezoek aan onze websites niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren; 

- We kunnen meten hoe onze websites worden gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren; 

- We advertenties kunnen tonen waarvan wij denken dat u die interessant zult vinden; 

- We kunnen registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op uw 
behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet. 



 

 

Uw keuzes 

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen 
om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Sommige functionaliteiten worden dan uitgeschakeld.  

 
Cookies van derden 

Via onze websites worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere 
bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. 

 
Welke cookies gebruiken wij? 

Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke 
doeleinden wij deze cookies gebruiken. 

- Noodzakelijke cookies 

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als 
paginanavigatie. Zonder deze cookies kunnen de websites niet naar behoren werken. 

Voor gebruik van noodzakelijke cookies die geen of slechts beperkte gevolgen hebben voor je privacy 
is geen toestemming vereist. Deze cookies kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld. 

- Analytics cookies 

Met analytics cookies verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze websites. Door website 
gebruik te meten kunnen wij blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.  

- Social media cookies van derden 

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken.  

- Advertenties 

Met advertentie cookies houden wij bij hoeveel en welke advertenties u heeft gezien van Mabo Group. 
Dit doen we zodat we u zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Hierbij gaat het om 
advertenties op onze websites en op externe websites. 

Contact 

Wilt u na het lezen van ons cookiebeleid meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? 
Neem dan contact op via info@mabo-lifting.be 

 * Dit cookiebeleid geldt voor volgend bedrijf: 
Mabo-Lifting NV - Mallekotstraat 48 - B-2500 Lier 
BE 0431.962.279   


