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Cookiebeleid Saint-Gobain Weber Beamix 
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en 
door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. De cookies worden 
uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het 
openen van een internetpagina. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek 
weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden 
 
In de nieuwe privacy wetgeving zijn functionele en technische first-party cookies (bijvoorbeeld 
om een wachtwoord op te slaan) toegestaan zonder toestemming van de gebruiker, mits 
wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Saint 
Gobain Weber Beamix B.V. maakt gebruik van deze cookies bij het inloggen van gebruikers. 
First-party cookies worden geplaatst door de eigenaar van de website en zijn belangrijk voor 
het functioneren van de website. 
 
Third party cookies zijn cookies die niet van de eigenaar van de website zijn, maar van 
derden. Saint Gobain Weber Beamix B.V. maakt gebruik van deze cookies door gebruik te 
maken van Google Analytics, LinkedIn, Facebook, Twitter, Issuu en YouTube plug-ins. Door 
gebruik te maken van deze website stemt u in met de toepassing van deze cookies. 
Onderstaand worden de verschillende toepassingen uitgelegd waarbij doorverwezen wordt 
naar de privacyverklaringen van deze partijen. Daar kunt u lezen wat deze partijen met uw 
persoonsgegevens doen. De privacyverklaringen kunnen gewijzigd worden en hier heeft 
Saint-Gobain Weber Beamix geen invloed op.   
 
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 om de 
website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. 
 
Saint-Gobain Weber Beamix B.V. heeft Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen 
anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar je IP adres te herleiden zijn. Verder is het 
Analytics account van Saint-Gobain Weber Beamix B.V. zo ingesteld dat de informatie niet 
met anderen gedeeld mag worden. 
 
De door een cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt 
overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google 
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je deze website gebruikt, om rapporten over de 
website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Saint-Gobain Weber 
Beamix B.V.) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 
internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 
verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google 
beschikt. 
 
Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende 
instellingen te kiezen (via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 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 
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Klik 
hier voor het privacybeleid van Google (welke regelmatig kan wijzigen). 
 
Social media 
Op onze website worden buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (liken) of 
delen (tweeten) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Issuu en LinkedIn. Deze buttons 
werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Issuu en LinkedIn zelf 



  
 

Cookiewet 
 
 

 

 

afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij verwijzen u graag 
door naar de privacyverklaringen van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om 
te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 
 
- https://www.facebook.com/about/privacy/ 
- http://twitter.com/privacy 
- http://nl.linkedin.com/static?key=privacy_policy 
- http://issuu.com/about/privacy  
 
Youtube 
Voor het bekijken van Youtube filmpjes worden cookies van Youtube geplaatst. De cookies 
worden gebruikt om statistieken bij te houden en om Youtube te verbeteren. Wij hebben geen 
controle op wat Youtube met de cookies doet. Voor meer informatie ga naar:  
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=nl&answer=95531  
 
 


