
PRIVACY - DISCLAIMER - COOKIES 
 
De website www.drooghmans-int.eu is eigendom van  Drooghmans International NV 
Contactgegevens: 
 
Drooghmans International NV 
Hangarstraat 14 bus 301 
2400 Mol 
contact@drooghmans-int.eu 
 
Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming 
De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden 
verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel 
gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Drooghmans 
International NV op basis van de contractuele relatie als gevolg van de registratie van uw vraag dan wel op 
basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren.  
 
De informatie over jou wordt je op verzoek meegedeeld. Je kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. 
Daartoe volstaat het ons te mailen op contact@drooghmans-int.eu. Ben je het niet eens met de manier waarop 
Drooghmans International NV uw gegevens verwerkt, kan je klacht indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).  
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende 
algemene voorwaarden: 
 
Aansprakelijkheid 
De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze 
informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan je 
met Drooghmans International NV contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke 
aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden 
informatie. 
 
Cookies 
Deze website maakt gebruik van "cookies" om je bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze 
internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op. Een aparte cookie onthoudt je aanmeldgegevens. Bij het 
inloggen kan je aangeven dat u niet wenst dat deze cookie geplaatst wordt. 
 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Daarbij 
maakt Google Analytics gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden 
geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. Google zal deze informatie enkel gebruiken 
om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen 
en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Je kan 
voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website 
geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt. Meer informatie 
over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij 
het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen je erop dat op deze website Google Analytics met de 
code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP 
masking) te garanderen. 
 
Je kan het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen.  
Wij wijzen u er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 
Verder kan je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-
adres) voorkomen door de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren. 
 
Aangemaakt op 28/05/2018 
Laatste aanpassing op 28/05/2018 
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PRIVACY - DISCLAIMER - COOKIES 
 
The website www.drooghmans-int.eu is owned by Drooghmans International NV  
Contact Details: 
 
Drooghmans International NV  
Hangarstraat 14 bus 301 
2400 Mol 
contact@drooghmans-int.eu 
 
Information Gathering – Privacy and Data Protection 
Most information on this website is available without the need to provide personal data. If the user is 
nonetheless asked to provide personal information, such information will only be used for purposes that are 
closely connected with the service of and by Drooghmans International NV  based on the contractual 
relationship resulting from the registration of your request, or based on its legitimate interest to provide 
services and to contact you for this.  
 
The information about you will be communicated upon request. You may, if necessary, have it rectified or 
erased. To do so, just send us an e-mail at contact@drooghmans-int.eu. If you do not agree with the way 
Drooghmans International NV  processes your data, you can lodge a complaint with the data protection 
authority (www.privacycommission.be - 35 Drukpersstraat, 1000 Brussels).  
 
By accessing and using the website you explicitly agree with the following general terms: 
 
Liability 
The information made available on this website has been compiled with the utmost care. Obviously, this 
information serves as a guide and, due to its conciseness, is not always complete. For additional and specific 
explanation you can contact Drooghmans International NV  by mail. In view of this obligation of means, we 
decline any liability for damage in any form whatsoever arising from the use of the information offered. 
 
Cookies 
This website uses cookies to ensure that your visit to our website runs as smoothly as possible and cookies 
allow us to optimize the website. The cookies on our webpages do not store personal data. A separate cookie 
stores your login details. Upon logging in, you can indicate that you do not want this cookie to be placed. 
 
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google 
Analytics uses “cookies” (small text files that are placed on your computer) to allow to analyse how the website 
is used. Google will only use this information for the purpose of evaluating the use of the website, compiling 
reports on website activity and providing other services relating to website activity and website and internet 
use. You can prevent Google Analytics from collecting data. In that case, an opt-out cookie will be placed on the 
website which stops your data from being collected when visiting this website. More information about the 
terms of use and data protection can be found in the Google Analytics Terms of Service or in the Google 
Analytics Privacy Policy. We wish to point out that on this website the code "gat._anonymizeIp();" has been 
added to Google Analytics to ensure anonymous registration of IP addresses (IP masking). 
 
You can prevent the storage of cookies by selecting in your browser the appropriate setting.  
However, we wish to point out that if you do this you may not be able to use the full functionality of this 
website. Additionally, you can prevent the recording and processing of the data generated by the cookies 
(including your IP address) by downloading and installing the so-called opt-out browser add-on. 
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