
Cookiebeleid van Sismatec BV 

Sismatec BV maakt gebruik van cookies. Aangezien wij uw privacy willen waarborgen en de 

gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website https://www.sismatec.nl willen 

verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet op welke wijze en waarom wij cookies hanteren. 

Hieronder geven wij u zoveel mogelijk informatie over het gebruik van onze cookies.  

 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op 

uw computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze 

website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal voor u in te 

stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een 

banner waarmee wij u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website 

accepteert u het gebruik ervan.  

 

Cookies Sismatec BV 

Sismatec BV hanteert analytische, functionele, advertentie en social media cookies van derden. 

Hieronder vindt u een uitleg van onze cookies.  

 

Analytische cookies 

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van 

onze website door de gebruikers. Deze statistieken geven ons meer inzicht in hoe vaak we worden 

bezocht, en op welke wijze wij onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zijn wij in staat om 

de communicatie en de informatievoorziening beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers 

van onze website. We hebben geen inzicht wie (persoon) onze website bezoekt of vanaf welke 

computer het bezoek plaatsvindt.   

 

De volgende gegevens worden zoal door ons opgeslagen: 

• Technische kenmerken, zoals: de browser die de bezoeker gebruikt, de resolutie van het 

computerscherm en het type device dat wordt gehanteerd. 

• Vanaf welke pagina de bezoeker op de website terecht is gekomen. 

• Wanneer en hoe lang de website door de gebruiker is bezocht. 

• Of de bezoeker gebruik maakt van functionaliteiten van de website, zoals het versturen van 

een vraag via het contactformulier. 

• Welke specifieke pagina’s worden bezocht tijdens het websitebezoek.  

 

Deze cookies gebruiken wij zoal voor: 

• Het bijhouden van het aantal (nieuwe- en terugkerende) bezoekers op onze website; 

• Het meten van de tijdsduur per bezoek; 

• Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze 

website bezoekt; 

 

 

 

https://www.sismatec.nl/


Functionele cookies 

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website https://www.sismatec.nl naar behoren 

functioneert. Denk hierbij aan: 

• Uw broswerinstellingen worden opgeslagen, zodat u onze website optimaal op uw 

beeldscherm kunt bekijken. 

• Een gelijkmatige belasting van de website, waardoor die functioneel en bereikbaar blijft.  

 

Advertentiecookies 

Wij plaatsen advertentiecookies op onze website. Ook plaatsen wij advertentiecookies op websites 

van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen 

wij, zodat we u, aan de hand van uw online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke 

advertenties kunnen tonen.  

 

Via onze website https://www.sismatec.nl kunt u op websites van derden onze advertenties tegen 

komen. Om deze advertenties relevant te houden, maken wij gebruik van cookies. De 

advertentiecookies maken mogelijk dat: 

• We kunnen bijhouden welke advertenties u heeft gezien. 

• We kunnen bijhouden hoe vaak u een advertentie heeft gezien. 

• We kunnen voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt. 

• We kunnen bijhouden of u op de advertenties klikt. 

• We uw online surf-, zoek- en koopgedrag kunnen combineren, ongeacht van welk apparaat u 

gebruik maakt.  

Voor de cookies die deze partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij graag naar de 

verklaringen op de website van deze derde partijen. Aangezien deze verklaringen met enige 

regelmaat gewijzigd kunnen worden, raden wij u aan om deze privacy- en cookieverklaringen 

regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen onze cookies: 

• Google 

• Facebook 

 

Social media cookies van derden 

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

Social media cookies worden door de social media websites (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn 

en Instagram) zelf geplaatst. Wanneer u als bezoeker op onze website https://www.sismatec.nl een 

social media button aanklikt, wordt een social media cookies geplaatst. De social media partij kan uw 

IP-adres herkennen op het moment dat u een pagina van onze website wilt delen. Voor de cookies 

die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de 

verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Wij raden u aan om deze 

privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen.  

 

Hierboven heeft u inzicht gekregen in het gebruik van de analytische, functionele, advertentie en 

social media cookies van derden van Sismatec BV.   

https://www.sismatec.nl/
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Cookies afmelden 

U kunt u ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 

browser verwijderen. Gelieve er rekening mee te houden dat u de instellingen apart voor elke 

browser, elk apparaat en elke computer die u gebruikt dient aan te passen. Graag willen wij u erop 

attenderen dat als u geen gebruik wilt maken van onze cookies, wij helaas niet kunnen garanderen 

dat onze website naar behoren werkt.  

 

Het privacybeleid van Sismatec BV 

Met het gebruik van diverse cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals u hierboven hebt 

gelezen. In ons privacybeleid vindt u meer informatie op welke wijze Sismatec BV met uw gegevens 

omgaat.  

 


