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Privacy- en vertrouwelijkheidsverklaring 
 

Waarom dit handvest? 

Aliaxis Belgium S.A. - N.V. wenst uw privacy en uw 

persoonsgegevens te respecteren, daarom informeren wij u 

met dit Privacy Charter dat wij uw persoonsgegevens 

verzamelen en verwerken in overeenstemming met de 

relevante wettelijke bepalingen, namelijk de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens en de Europese Verordening van 27 april 

2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

 

In dit handvest informeren wij u over de maatregelen ter 

bescherming van uw privacy en de rechten die u heeft als 

gebruiker van deze diensten. 

 

Wij kunnen dit beleid in de toekomst wijzigen, dus controleer 

deze privacyverklaring op eventuele wijzigingen. 

 

Door onze site te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met 

het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens 

door Aliaxis Belgium N.V. op de wijze zoals beschreven in dit 

charter. 

 

Wie verwerkt uw gegevens? 

Aliaxis Belgium N.V. is verantwoordelijk voor de website 

aliaxis.be. 

 

Contactgegevens: 

 

Parc Industriel des Hauts Sarts 

1ère Avenue 106 

4040 Herstal 

Belgium 

 

Welke gegevens worden verzameld? 

Aliaxis Belgium S.A. - N.V. verwerkt alleen gegevens die strikt 

noodzakelijk zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken. 

Hieronder leest u op welke categorieën gegevens de ver-

werking betrekking heeft: 

 

- Identificatiegegevens 

- Persoonlijke kenmerken 

- Belangen 

 

Aliaxis Belgium N.V. verbindt zich ertoe uw persoons-

gegevens enkel te verwerken voor de volgende 

doeleinden: 

 

- Beheer van klanten 

- Verbetering van onze diensten en producten 

- Het versturen van promotionele aanbiedingen 

(direct marketing) indien u daar uitdrukkelijk mee 

heeft ingestemd. Het staat u vrij om uw 

- Toestemming op elk moment 

 

Aliaxis Belgium N.V. verzamelt ook bepaalde gegevens voor 

statistische doeleinden. Deze gegevens (IP-adres, 

geografische zone van raadpleging, geraadpleegde 

pagina's, enz.) stellen ons in staat uw gebruikerservaring te 

verbeteren. Door onze site te bezoeken gaat u uitdrukkelijk 

akkoord met het verzamelen van deze gegevens voor 

statistische doeleinden. 

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne 

doeleinden gebruikt. Ze worden niet verkocht of 

doorgegeven aan derden, tenzij u daar vooraf 

toestemming voor hebt gegeven. Aliaxis Belgium S.A. - N.V. 

heeft alle technische en organisatorische maatregelen 

genomen om datalekken te voorkomen. 

 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens heeft u recht op 

toegang, controle, rectificatie en, indien nodig, verwijdering 

van persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant 

zijn. 

 

Verzoeken om toegang, controle, rectificatie of 

verwijdering van persoonsgegevens kunnen per post 

worden ingediend. 

 

Ga voor meer informatie over privacybescherming naar 

https://www.privacycommission.be/fr/ 

 

Cookies 

Aliaxis Belgium S.A. - N.V. gebruikt cookies om onze 

bezoekers een optimale gebruikservaring te bieden. Een 

cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van 

uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen door 

de server van de bezochte site of door een derde server 

(reclamebureau, webanalysedienst, enz.). Cookies worden 

beheerd door de webbrowser. 

 

Cookies maken over het algemeen een betere interactie 

tussen de bezoeker en de website mogelijk. Zij onthouden 

uw voorkeuren (bijvoorbeeld de taal die u hebt gekozen om 

de site te bezoeken) om uw volgende bezoeken te 

vergemakkelijken. 

 

Cookies worden een jaar lang op uw computer 

opgeslagen. 

 

Het gebruik van cookies vereist uw voorafgaande en 

uitdrukkelijke toestemming, hetzij door te klikken op de 

betreffende knop in de cookiebanner, hetzij door onze 

website te blijven bezoeken. U kunt uw keuze altijd 

terugdraaien door cookies te weigeren door uw 

browserinstellingen te wijzigen. 
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De gebruikte cookies 

Deze site gebruikt de volgende cookies: 

 

Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn de cookies die bezoekers 

in staat stellen bepaalde functies van de website te 

gebruiken. Als het gebruik van deze cookies wordt 

geweigerd, zullen sommige delen van de website niet naar 

behoren functioneren. Met deze cookies kunt u: formulieren 

invullen, tussen pagina's van de website navigeren, uw 

identiteit verifiëren, enz. 

Functionele cookies: deze worden gebruikt om uw keuzes 

en voorkeuren (taal, locatie, enz.) te onthouden om uw 

gebruikerservaring te verbeteren. Ze stellen ons ook in staat 

statistieken op te stellen en het gebruik van de site en de 

populariteit van de pagina's te analyseren. 

Commerciële cookies: Wanneer u deze website bezoekt, 

kunnen uw socio-demografische en profielgegevens 

worden verzameld en anoniem worden opgeslagen in een 

commerciële cookie. Commerciële cookies bevatten geen 

persoonsgegevens. Ze worden ingesteld door de 

adverteerders wanneer hun advertentie wordt 

weergegeven. Deze cookies verbeteren uw 

gebruikerservaring door dezelfde advertenties te vermijden 

en stellen ons in staat de doeltreffendheid van onze 

marketinginspanningen te meten. 

Cookies van derden: Deze cookies worden op onze website 

geplaatst door sites van derden, bijvoorbeeld: Google, 

Facebook, LinkedIn, Twitter, Act-On. Deze cookies van 

derden stellen ons in staat de werking van de website te 

verbeteren door het gebruik van Google Analytics. 

 

Raadpleging van de website 

De gebruiker wordt aanbevolen de cookies op zijn/haar 

computer of mobiele apparaat te activeren wanneer hij/zij 

deze website bezoekt. Als cookies niet geactiveerd zijn, 

kunnen wij een efficiënt gebruik van de website niet 

garanderen. De gebruiker kan echter cookies blokkeren of 

verwijderen door de instellingen van zijn browser te beheren. 

Hoe u cookies in- of uitschakelt, hangt af van uw apparaat 

en uw browser. 

 

Cookies beheren 

Om cookies uit te schakelen of te beperken, gaat u naar het 

helpmenu van uw browser. 

 

 


