Cookiebeleid van Leisure Pools nv
Leisure Pools maakt gebruik van cookies. Helaas niet die om op te eten, maar kleine
(tijdelijke) tekstbestanden voor je pc. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie
in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Gebruiksgemak: check!
Bovendien helpen ze ons inzien hoe je de website/webshop/configurator gebruikt en hoe wij
alles klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor
marketingdoeleinden.
Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, vinden we het ook belangrijk dat je weet hoe en
waarom wij deze cookies gebruiken. Daarom geven we je in dit document zoveel mogelijk
informatie hierover.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die jouw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer
je onze website, configurator of webshop bezoekt. Deze cookies bevatten informatie, vb. je
taalvoorkeur, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te geven bij een volgend bezoek.

Wie verwerkt je gegevens?
Leisure Pools Benelux nv, hoofdkantoor gevestigd op de Nieuwlandlaan 57, 3200 Aarschot, is
de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.
Dit cookiebeleid is van toepassing op alle aan leisurepools.be gerelateerde domeinen en de
bijhorende communicatie.

Cookies accepteren
Als je de website in volle glorie wilt gebruiken, is het nodig dat je onze cookies accepteert.
Dit kan eenvoudig door op ‘Ik ga akkoord’ te klikken in het pop-upvakje dat opent wanneer
je onze website, webshop en/of configurator bezoekt.

Cookies blokkeren
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer opslaan, kun je je browserinstellingen
aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je
instellingen ook zo aanpassen dat je browser alle cookies of alleen cookies van derden
weigert. Ook cookies die al geplaatst zijn in het verleden, kan je er verwijderen.

Let op: je moet je instellingen apart aanpassen voor elke brower op elk apparaat dat je
gebruikt. We willen je er ook op wijzen dat onze website, configurator en webshop
waarschijnlijk niet zo goed werken als je geen gebruik wilt maken van cookies.
Hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de
onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan:
• Chrome
• Safari
• Firefox
• Microsoft Edge (Internet Explorer)
• Safari (iOS)
• Safari (macOS)

Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website, configurator en webshop correct
functioneren. Denk bijvoorbeeld aan je bestelling betalen in de webshop of je taalvoorkeur.
Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over hoe onze website, configurator
en/of webshop gebruikt worden en op welke wijze onze communicatie al dan niet wordt
gelezen. Dit gebeurt met behulp van derden. Door dit te meten en in statistieken om te
zetten, kunnen wij onze websites en communicatie blijven verbeteren in het voordeel van
onze gebruikers. We bewaren vb. je browserkenmerken, welke pagina’s worden bezocht en
wanneer je de website bezoekt.
Marketingcookies
We gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we je aanbiedingen
sturen die écht interessant voor je zijn. Denk hierbij aan een gepersonaliseerde nieuwsbrief
of aanbiedingen op social media. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke
advertenties je hebt gezien. We kunnen je herkennen als je vanuit een e-mailbericht of
pushnotificatie van leisurepools.be doorklikt naar onze websites.
Andere websites en social media?
Onze websites of socialmediapagina’s kunnen vermeldingen bevatten naar websites, sociale
media en/of informatie van derden. Wij hebben geen controle over deze websites. De
aanbieders hiervan hebben hoogstwaarschijnlijk hun eigen privacybeleid. Leisure Pools
aanvaardt hiervoor dus geen enkele verantwoordelijkheid.

Het privacybeleid van Leisure Pools
Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. In ons
privacybeleid vind je meer informatie over hoe we met jouw gegevens omgaan.

Vragen en feedback
Wij passen ons cookiebeleid aan wanneer onze website, webshop, configurator of de regels
rondom cookies wijzigen. Daarom is het belangrijk om deze pagina regelmatig te bekijken.
Ons cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 09 juni 2021.
Bij vragen of inlichtingen kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar
marketing@leisurepools.be of info@leisurepools.be.

