Cookiebeleid Mon3aan
Datum: 9 april 2021
I. - ALGEMEEN
In dit Cookiebeleid wordt verstaan onder:
Het kantoor / Mondriaan / Mon3aan:
•
BV Mondriaan, RPR Gent,
afdeling Gent met zetel te
Burchtweg 7, 9890 Gavere, met
ondernemingsnummer
0634.893.110, ingeschreven bij
het
ITAA
onder
erkenningsnummer 50630259;
•
BV Mondriaan II, RPR Gent,
afdeling Dendermonde met zetel
te Ninovesteenweg 198 bus 10,
9320
Aalst,
met
ondernemingsnummer
0638.996.804, ingeschreven bij
het
ITAA
onder
erkenningsnummer 50630562;
•
BV Mondriaan Corporate &
Finance, RPR Gent, afdeling
Gent met zetel te Burchtweg 7,
9890
Gavere,
met
ondernemingsnummer
0721.660.006, ingeschreven bij
het
ITAA
onder
erkenningsnummer 50630360;
•
BV Mondriaan II Holding, RPR
Gent, afdeling Dendermonde,
met zetel te Ninovesteenweg
198 bus 10, 9320 Aalst, met
ondernemingsnummer
0746.667.495, ingeschreven bij
het
ITAA
onder
erkenningsnummer 50630663;
•
BV N.Herreman Accountancy en
Belastingconsult, RPR Gent,
afdeling Dendermonde, met
zetel te Achterstraat 17, 9450
Haaltert,
met
ondernemingsnummer
0466.326.114, ingeschreven bij
het
ITAA
onder
erkenningsnummer 50504058;

informatie die door deze cookies wordt
verzameld, kan betrekking hebben op uw
toestel, uw surfgedrag, uw voorkeuren en
kan
gebruikt
worden
om
een
persoonsprofiel op te stellen dat ervoor
zorgt dat het informatieaanbod beter op
uw wensen en voorkeuren is afgestemd.
Vooraleer deze cookies via onze website
op uw toestel worden geplaatst of
geraadpleegd, heeft u de mogelijkheid om
het gebruik ervan te weigeren. Indien u
beslist om bepaalde categorieën van
cookies te weigeren, moet u wel beseffen
dat wij dan niet kunnen garanderen dat de
Website of bepaalde diensten en functies
ervan correct zullen blijven werken.
IV. - LIJST VAN GEBRUIKTE COOKIES
4.1 Sessie- en Permanente cookies
Cookies hebben vaak een vervaltermijn,
na dewelke zij automatisch van het
toestel verwijderd worden. Deze
vervaltermijn zal verschillen per cookie.
Sessiecookies zijn cookies die op het
toestel geplaatst worden op het ogenblik
dat u de website bezoekt. De levensduur
van deze cookies is echter beperkt tot
duur van de sessie. Dit betekent dat deze
cookies automatisch worden verwijderd
wanneer de browser wordt afgesloten.
Permanente cookies blijven op uw toestel
staan voor een lange periode of tot u ze
handmatig verwijdert. Met behulp van
permanente cookies kunnen wij u
herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. De website kan daardoor
speciaal op uw voorkeuren worden
ingesteld. Ook wanneer u toestemming
hebt gegeven voor het plaatsen van
cookies kunnen wij dit door middel van
een permanente cookie onthouden.
Permanente cookies kan u verwijderen
via de instellingen van uw browser.

III. - WAT ZIJN COOKIES?

4.2 Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de
Website te laten werken en communicatie
over het internet uit te voeren. Zonder
deze cookies zal de Website voor u niet
vlot werken of zullen we bepaalde
diensten of functies die u aanvraagt niet
kunnen aanbieden. Het is dan ook niet
mogelijk om het gebruik van deze cookies
door onze Website te weigeren. Indien u
uw browser instelt zodat u deze cookies
alsnog worden verwijderd of geblokkeerd
zal de Website, of delen hiervan, wellicht
niet correct meer werken.

Bij een bezoek aan de Website kunnen er
zogenoemde cookies worden gebruikt. Dit
zijn kleine stukjes informatie, in de vorm
van bestanden, die op uw toestel
(computer, smartphone, tablet, etc.)
worden opgeslagen. Bij een bezoek aan
de Website zullen zij ervoor zorgen dat de
Website naar behoren kan werken, dat uw
instellingen worden bijgehouden of dat
diensten van derden via de Website
aangeboden
kunnen
worden.
De

4.3 Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om
bijkomende functionaliteiten en diensten
via onze Website aan te bieden, die niet
essentieel zijn voor de werking van onze
website. Op onze Website kan u bepaalde
artikelen delen via ‘sociale media’.
Hiervoor maakt de Website gebruik van
cookies die door andere partijen worden
geleverd. het kantoor controleert deze
cookies niet en is niet verantwoordelijk

Website: De website van Mon3aan,
https://www.mon3aan.be/ en afgeleiden
ontwikkeld en uitgebaat door Mon3aan.
II. – TOEPASSELIJKHEID
Dit Cookiebeleid is van toepassing op de
Website van het kantoor.

voor de wijze waarop deze derden
omgaan met uw persoonsgegevens.
Indien u deze cookies weigert, werken
deze onderdelen van de Website mogelijk
niet meer naar behoren.
4.3 Analytische cookies
Bij een bezoek aan onze Website worden
cookies geplaatst om het gebruik van
bezoekers van onze Website bij te
houden en hierover rapportages te
verkrijgen. Deze informatie laat ons toe
om de prestaties van onze Website te
beoordelen en te verbeteren. Analytische
cookies laten toe dat wij kunnen
vaststellen welke pagina’s vaak bezocht
worden en de geografische oorsprong
van onze bezoekers. De informatie die
wordt verzameld wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd, uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. Indien u
deze cookies weigert dan wordt uw
bezoek niet in rekening gebracht in de
statistische rapporten over de Website.
Wij maken hiervoor gebruik van de
“Google Analytics” dienst aangeboden
door het Amerikaanse bedrijf Google. De
informatie wordt overgebracht naar en
opgeslagen door Google op servers in de
Verenigde Staten. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover derden de informatie namens
Google verwerken. Google verwerkt de
persoonsgegevens met inachtneming van
een passend beschermingsniveau en is
aangesloten bij het Amerikaanse Privacy
Shield-programma. Het kantoor heeft
geen controle over en is bijgevolg niet
verantwoordelijk voor de wijze waarop
Google
omgaat
met
uw
persoonsgegevens.
4.5 Marketing cookies
Bij een bezoek aan onze Website worden
door derde partijen (LinkedIn en
Facebook) cookies geplaatst op uw
toestel. De cookies worden door deze
derden gebruikt om op basis van uw
surfgedrag een profiel over u op te stellen
en u aan de hand hiervan relevante
advertenties te tonen. het kantoor
controleert deze cookies niet en is
bijgevolg niet verantwoordelijk voor de
wijze waarop deze derden omgaan met
uw persoonsgegevens. U dient de
relevante website van deze derden te
raadplegen voor meer informatie over
deze cookies.
Indien u deze cookies weigert dan zal u
door deze derden niet gevolgd worden op
onze website en zal u op andere Websites
minder van onze of soortgelijke op u
gerichte advertenties te zien krijgen.
4.6. Tabel van gebruikte cookies
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in het “Help” menu van uw webbrowser en
op www.aboutcookies.org .
Indien u optimaal gebruik wil maken van
de Website, zal het aangewezen zijn dat
u de cookies aanvaard. Indien u cookies
weigert of verwijdert, dan kan dit ervoor
zorgen dat uw bezoek aan de Website
niet probleemloos verloopt. Meer bepaald
doordat uw voorkeuren niet bijgehouden
worden en/of dat bepaalde delen van de
Website niet (naar behoren) zullen
werken.
VI. - UPDATE COOKIEBELEID
het kantoor is gerechtigd om haar
Cookiebeleid te vernieuwen door een
nieuwe versie op de Website te plaatsen.
Wanneer er veranderingen worden
aangebracht,
wordt
de
hierboven
vermelde datum aangepast aan de
herziening. De aangepaste versie geldt
vanaf de datum van herziening. Wij
adviseren u dit Cookiebeleid regelmatig te
raadplegen, zodat u op de hoogte bent
van enige wijzigingen.
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VII. - PRIVACY BELEID
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Bij het gebruik van cookies kunnen
persoonsgegevens
verzameld
en
verwerkt worden. Bijkomende informatie
op welke wijze het kantoor uw
persoonsgegevens, die via de Website
verkregen werden, verwerkt, kan u
terugvinden in ons Privacy beleid
beschikbaar via volgende link: ****
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V. - COOKIES UITSCHAKELEN
U hebt de mogelijkheid om via uw
browserinstellingen uw browser zodanig
in te stellen dat u een bericht krijgt telkens
wanneer een cookie wordt aangemaakt of
wanneer cookies worden geweigerd.
Tevens
kan
u
via
deze
browserinstellingen cookies verwijderen
of weigeren. De wijze waarop de
browserinstellingen gewijzigd worden zal
verschillen per browser.
Meer informatie over hoe u de
browserinstelling kan wijzigen is te vinden

VII. – CONTACTGEGEVENS
Mocht u vragen, opmerkingen
bezorgdheden
hebben
bij
Cookiebeleid, dan kan u contact met
kantoor opnemen of via het
mailadres info@mon3aan.be

of
dit
het
e-

