Cookieverklaring
Wij maken gebruik van cookies op deze website. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina's van deze website wordt meegestuurd;
sommige cookies kunnen door uw browser worden
opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze
website kunnen wij uw browser vragen om de
cookie terug te sturen naar onze server. Onze
webserver genereert verschillende soorten cookies
die op uw computer of smartphone kunnen worden
opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.
Cookies kunnen stukjes informatie bevatten die als
persoonlijke gegevens worden beschouwd, zoals
een uniek identificatienummer, uw IP-adres en het
type browser dat u gebruikt. Wij vragen u om
toestemming om cookies aan te bieden wanneer u
onze website bezoekt. Daarnaast kunt u uw browser
zo instellen dat deze alle cookies accepteert, geen
cookies accepteert of de keuze aan u overlaat. Als u
in uw browser al onze cookies weigert, is het
mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze website
niet of niet goed werken. Meer informatie over de
cookie-instellingen kunt u vinden in de Help-functie
van uw browser.
Marketing cookies
Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers
te volgen wanneer ze verschillende websites
bezoeken. Hun doel is om advertenties weer te
geven die zijn aangepast en relevant zijn voor de
individuele gebruiker. Op deze manier worden deze
advertenties waardevoller voor uitgevers en
externe adverteerders.
Sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie onthoudt onze
webserver welke pagina's van de website u tijdens
het huidige bezoek heeft bekeken en in welke
volgorde. Dit is belangrijk omdat de webserver hier
geen geheugen voor heeft. Door informatie uit
geanonimiseerde cookies achteraf te analyseren,
kunnen we ook de opmaak van en de navigatie op
onze site optimaliseren. Dit type cookies is vluchtig;
ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw
webbrowser afsluit. Bovendien verzamelen ze geen
persoonlijke gegevens, zoals uw IP-adres.
Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij
u herkennen tijdens een vervolgbezoek aan onze
website. De website kan dus worden aangepast aan
uw voorkeuren, bijvoorbeeld op het gebied van taal.
Als u een taal selecteert, nemen wij deze op in een
permanente cookie en bieden deze aan uw browser
aan; als u uw browser heeft ingesteld om deze
cookie te accepteren, hoeft u de volgende keer niet
de taal te selecteren. Dit bespaart tijd en verbetert
uw ervaring. Permanente cookies kunnen uw IPadres gebruiken om u te onthouden; u kunt deze
weigeren via de instellingen van uw browser en
verwijderen via de functie 'Historie wissen'.

Google Analytics cookie
We maken gebruik van de Google Analytics-dienst
om rapporten te krijgen over hoe bezoekers onze
website gebruiken. Hiervoor bieden we elke
bezoeker een cookie van Google aan. Als u uw
browser heeft ingesteld om dit soort cookies te
accepteren, worden uw bewegingen op onze
website in dit cookie opgeslagen. De informatie uit
deze cookies wordt door Google verwerkt en aan
ons teruggestuurd. Dit gebeurt anoniem; uw IPadres wordt niet doorgegeven.
Wij hebben Google toegestaan de geanonimiseerde
informatie van Google Analytics te gebruiken voor
Google Ads diensten, maar hebben Google
verboden deze informatie te delen met derden. De
Google Analytics informatie kan door Google
worden opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google hanteert de Privacy Shield principes
en is aangesloten bij het Privacy Shield programma
van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit
betekent dat er een passend niveau van
bescherming is voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.
Sociale media
Op onze website vindt u links naar de Normecpagina's op Twitter, Facebook, LinkedIn en/of
andere social media-platforms. Na het aanklikken
van zo'n link komt u op de pagina die Normec op het
betreffende platform heeft staan. Indien gewenst
kunt u inloggen met uw wachtwoord voor dit
platform en op 'Volgen' klikken. Afhankelijk van uw
instellingen wordt u dan op de hoogte gehouden
van nieuwe Normec-berichten op dit platform. Het
platform stuurt ook een melding met uw
accountnaam naar Normec. Normec weet dat u ons
volgt op dit platform en kan uw publieke profiel op
dit platform bekijken. Normec is gebonden aan het
privacybeleid van de sociale media waaraan zij
deelneemt en raadt u aan hun privacyverklaring te
lezen.
Links naar andere websites
Wanneer u de Normec-website bekijkt, kunt u voor
uw gemak en ter informatie links naar andere
websites vinden. Deze websites worden niet
beheerd door Normec en kunnen worden voorzien
van hun eigen privacyverklaringen. Wij raden u sterk
aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw
persoonlijke informatie door deze sites wordt
gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites, noch voor het gebruik of het
privacybeleid van deze sites.

