
Privacy beleid P&V verzekeringen Bree website 

P&V Verzekeringen Bree ziet erop toe dat uw persoonsgegevens en meer 

bepaald alle informatie in verband met u als geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon, conform de geldende wetgeving 

worden verwerkt. 

Persoonsgegevens die U zelf invoert op onze website worden louter gebruikt 

om U te contacteren.  Verder wordt er met deze gegevens niks gedaan.   

Om uw bezoek aan onze website vlotter en aangenamer te maken gebruikt 

P&V verzekering Bree cookies. Lees hier meer over  

Cookies om vlotter te surfen 

P&V Verzekeringen Bree gebruikt cookies om uw bezoek aan onze website 

vlotter en aangenamer te maken. U kunt de cookies weigeren, maar dan 

kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. 

Wat zijn cookies? 

Dankzij de cookies herkent onze server automatisch een aantal 

gegevens. Dat zijn onder meer uw domeinnaam, uw IP-adres, de 

webpagina via dewelke u op onze site terechtgekomen bent, enz. 

Deze informatie wordt bewaard in een klein tekstbestand (van slechts 

enkele bites) op de harde schijf van uw toestel. Een dergelijk bestand 

heet een ‘cookie’. U kunt dit bestand op elk ogenblik wissen. De cookie 

kan door geen enkele andere website dan de onze worden gelezen. 

Welke cookies gebruikt P&V Verzekeringen Bree? 

 Functionele cookies. Dankzij deze cookies krijgt u sneller toegang 

tot de informatie die u wilt opzoeken. De cookies onthouden 

bijvoorbeeld uw taalvoorkeur.  

 Performantiecookies. Met de performantiecookies kunnen we 

analyseren welke pagina’s het meest worden bekeken, en waar 

er foutmeldingen verschijnen. Zo kunnen we onze website 

voortdurend optimaliseren naar de behoeften van onze 

bezoekers. 

Cookies beheren 

Op www.aboutcookies.org leest u hoe u de cookies in uw browser kunt 

verwijderen of aanpassen. Als u www.pvbree.be bezoekt zonder de 

cookie-instellingen in uw webbrowser (bijvoorbeeld Chrome, Firefox, 

Internet Explorer, Safari) aan te passen, gaan we ervan uit dat u de 

installatie van cookies aanvaardt. 

http://www.aboutcookies.org/

