
2. COOKIE STATEMENT 

In dit document willen wij u informeren over het gebruik van cookies op de Website van 
Logisticon Het betreft meer specifiek het gebruik van cookies op het domein 
www.logisticon.com (hierna: de “Website”). 

Logisticon gebruikt cookies (of vergelijkbare technieken zoals pixels en javascript (hierna: 
“cookies”)) om haar Website te optimaliseren en gegevensverkeer te analyseren. 

Wilt u meer weten over cookies, de manier waarop wij ze gebruiken en hoe u ze moet 
verwijderen? Lees dan dit Cookie Statement. 

Heeft u meer vragen over het gebruik van cookies door Logisticon? Neem dan met ons op 
via onderstaande contactgegevens: 

Logisticon Water Treatment b.v / Logisticon Verhuur b.v. 
Energieweg 2, 2964 LE Groot-Ammers 
Nederland 
Tel: 0184-608260 
E-mail: water@logisticon.com  
 

Wat zijn cookies en vergelijkbare technieken? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer (of mobiele apparaat) of in uw 
browser worden geplaatst wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen bijvoorbeeld 
uw taalvoorkeuren en e-mailadres onthouden. Logisticon gebruikt meerdere cookies. 
Hieronder leest u meer over hoe Logisticon cookies gebruikt. 

Naast cookies gebruiken we andere technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies, Zoals 
pixels en JavaScript. Pixels kunnen worden gebruikt om uw IP-adres, bezoektijd en het type 
apparaat te identificeren. Zodat, als u onze Website bezoekt via een mobiel apparaat, de 
Website dienovereenkomstig kan worden aangepast. Op dezelfde manier kunnen deze 
technieken worden gebruikt om het verkeer op onze Website te analyseren om te bekijken 
welke delen het meest interessant zijn voor onze lezers of om te analyseren of er gebreken 
zijn in de functionaliteit van de Website. 

Voor meer informatie over cookies, ga naar www.allaboutcookies.org. 

 

2.1. Hoe gebruiken wij cookies? 

Logisticon plaatst cookies voor de volgende doeleinden: 

Functionele cookies: 

Deze vorm van cookies zijn essentieel voor een goed technisch functioneren van de 
Website. Functionele cookies worden ook gebruikt om websitefunctionaliteiten te bieden, 
zoals de mogelijkheid om een taalvoorkeur in te stellen. 

Analytische cookies: 

Deze technologieën worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Bijvoorbeeld om de 
bruikbaarheid van onze Website te optimaliseren, om de Website gebruikersvriendelijker te 
maken en om te analyseren hoe u onze Website gebruikt. De data wordt met derden 
gedeeld. 



Logisticon plaatst technische en functionele cookies uitsluitend voor analytische doeleinden. 
Om deze cookies te plaatsen, is uw toestemming niet vereist omdat de impact van deze 
cookies op uw privacy beperkt is. Logisticon gebruikt gepseudonimiseerde statistieken over 
u. De volgende gegevens zijn verwerkt over uw bezoek aan de Website: 

Uw IP-adres; 

Technische kenmerken van uw browser (zoals Google Chrome, Safari, IE or Firefox) en de 
resolutie van uw scherm; 
Welke website u bezocht heeft voordat u de Website van Logisticon bezocht; 
Waar en voor hoe lang u de Website heeft bezocht; 
Welke functionaliteiten van de Website u heeft gebruikt; 
Welke delen van de Website u heeft bezocht. 

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over alle cookies en vergelijkbare technieken die 
worden gebruikt op de Website. 

 

 

_ga / _gat_gtag_ua / _gid zijn om google analytics aan te sturen en bezoekers info (zonder 
het IP adres op te slaan) bij te houden 

exp_csrf_token is om te valideren of het niet om een spambot gaat maar een echte bezoeker 

Exp_last_activity is om te controleren wanneer gebruiker het laatst actief geweest is op de 
website (zo kan man zien hoelang mensen op een pagina blijven) 

Exp_last_visit is op basis van IP wanneer iemand voor laatst geweest is 

Exp_tracker is om bij te houden welke templates men bezocht hebben 

 

2.2. Cookies uitschakelen 

Wanneer u helemaal geen cookies geplaatst wilt hebben, staat het u uiteraard vrij om 
cookies uit te schakelen via (de instellingen van) uw browser. Meer informatie omtrent het in- 
en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met 
behulp van de Help-functie van uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is 
dat onze website dan niet meer optimaal werkt.  

Let erop dat u de instellingen apart voor élke gebruikte browser en élk device dat u gebruikt, 
moet aanpassen en dat het kan zijn dat het aanpassen van uw browserinstellingen geen 
effect heeft op sommige aan cookies vergelijkbare technieken. 

 

 



2.3. Toepasselijk recht  

Op dit cookie statement is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Omtrent eventuele 
geschillen in verband met deze verklaring is de rechtbank te Rotterdam exclusief bevoegd, 
tenzij hierop een dwingendrechtelijke uitzondering van toepassing is.  

 

2.4. VRAGEN OF KLACHTEN 

Wanneer u vragen of klachten heeft met betrekking tot ons, onze diensten, onze website of 
meer algemene vragen, enzovoorts, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. 
Onze contactgegevens vindt u hierboven. 

 

2.5. Wanneer is dit cookie statement voor het laatst gewijzigd? / Wijzigingen. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit cookie statement. 
Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd en oude versies houden wij 
beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u 
van deze wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy statement is de enige versie die van 
toepassing is zolang de Website wordt bezocht, totdat een nieuwe versie de huidige versie 
vervangt. 

Dit cookie statement is voor het laatst gewijzigd 14 april 2020. 

 

Logisticon, for a clear advice and a pure result! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cookie banner 

Logisticon.com uses cookies and similar technologies. Logisticon.com uses functional and 
analytical cookies to provide you with an optimum user experience. Furthermore, third parties 
place tracking cookies in order to show you personalised advertisements and to provide 
relevant offers of Logisticon.com outside the Logisticon website. They also place tracking 
cookies. These third parties can track your Internet behaviour by means of these tracking 
cookies. By clicking on “I accept” or by continuing to use this website you consent to the use 
of cookies. 

 

Cookie Statement 

Logisticon places cookies and similar technologies (hereinafter simply called ‘cookies’) via 
this website. The purpose of this page is to help you get a better understanding of cookies 
and other similar technologies and how we use them. 

 

Cookies 

Like most websites, Logisticon uses cookies and similar technologies (hereinafter simply 
called ‘cookies’) on its website. 

Cookies are small data files which generally consist of letters and numbers. These files are 
stored in the memory of your computer, tablet, or mobile phone (hereinafter called ‘devices’) 
when you use one of them to visit our website or to view a message. These small files allow 
Logisticon to store certain pieces of information each time you visit or use our website. 

The specific names and types of cookies and other similar technologies which we use may 
change from time to time. For more information about cookies and similar technologies in 
general, please visit the following website: http://www.allaboutcookies.org. 

Cookies allow a website to recognise specific devices or web browsers. There are different 
types of cookies: 

• ‘Session Cookies’ are cookies which expire at the end of your browser session. 
These cookies help us to establish a link between your actions during that specific 
session. 

• ‘Persistent Cookies’ are stored on your device in between sessions. These cookies 
allow us to remember your preferences or actions across sessions. 

• ‘First Party Cookies’ are placed by the website you are visiting at that particular 
moment. 

• ‘Third Party Cookies’ are placed by a third party separate from the website you are 
visiting at that particular moment. 

 

How does Logisticon use cookies? 

Logisticon uses different types of cookies for different purposes for which your consent has 
been asked. 

Essential cookies:  



We use these cookies to make our website work properly. 

Functional cookies:  

We use these cookies to offer you enhanced functionalities when visiting or using our 
website. These cookies allow us to identify you when you log in on our website. 

Analytical cookies:  

We use Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. for analytical purposes. 
Google Inc. uses Google Analytics to collect your IP address and information on how you 
use this website. It is possible that this information is stored outside the EU/EEA. Google Inc. 
may combine the information which they collect about you with other information they have 
about you. Logisticon has no influence on what Google Inc., an external party, does with the 
data which they collect by means of their cookies. Your mind data is shared with third parties. 
For more information, please visit https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/. 

 

How can you oppose the use of cookies? 

If you have any objections to the collection of data by means of cookies, you have to refuse 
permission for placing cookies. In case of rejection of the cookies on this website, the 
cookies will not be placed. In that case it is possible that you will not be able to use all 
functionalities of this website. 

Cookies can be disabled or removed. The tools to do this are available in most commercial 
browsers. The preferences for each browser you use have to be set separately, and different 
browsers offer different functionalities and options. 

 

List of cookies which are placed on Logisticon.com 

The cookies below are placed on Logisticon.com 

 

 

Logisticon, for a clear advice and a pure result! 


