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1. PRIVACYVERKLARING
1.1.

PronkGroep en haar bedrijven respecteren uw privacy en gaan dan ook
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel.

2. Klikgedrag en bezoekgegevens
2.1.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit
kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser
van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt
voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij
proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

3. Gebruik van cookies
3.1.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van
cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s
van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde
schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder
andere verschillende opvragingen van pagina’s van een website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van
deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

3.2.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer
worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers
de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw
gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de
website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor
website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking
tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
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of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw
browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er
echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de
wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
3.3.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van
deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

4. WIJZIGINGEN
4.1.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te
raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

4.2.

Indien u nog vragen heeft over de disclaimer & privacyverklaring van
PronkGroep, Bevico, AircoPlan, Rochema en BiemondElektro, dan kunt
u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie
nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.
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