
Cookieverklaring 
 
 
Op de website van Imming Logistics Fine Art wordt 
gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een 
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de 
website en daarin opgenomen Flash-applicaties 
wordt meegestuurd en door uw browser op uw 
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. 
De daarin opgeslagen informatie kan bij een 
volgend bezoek weer naar de servers van Imming 
Logistics Fine Art teruggestuurd worden. In deze cookieverklaring licht Imming 
Logistics Fine Art toe welke cookies er worden geplaatst en voor welke 
doeleinden.  
 
Functioneren van de site 
Imming Logistics Fine Art gebruikt o.a. cookies om de website goed te laten 
werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. U kunt 
deze cookies blokkeren via uw browser, maar dit kan het functioneren van de 
website negatief beïnvloeden.  
 
Social media buttons 
Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten 
en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook, LinkedIn en Instagram. 
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale 
netwerken zelf afkomstig zijn. Imming Logistics Fine Art heeft daar geen 
invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke 
regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens 
doen die zij via deze cookies verkrijgen.  
 
Tracking en profielen 
Imming Logistics Fine Art gebruikt daarnaast zogeheten tracking cookies en 
data tool om een profiel over u op te bouwen op basis van uw klikgedrag. 

Een tracking cookie die Imming Logistics Fine Art gebruikt, is ‘Google 
Analytics’. Imming Logistics Fine Art gebruikt deze dienst om bij te houden en 
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.  

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google 
verwerken. Imming Logistics Fine Art heeft hier geen invloed op. Imming 
Logistics Fine Art heeft er voor gezorgd dat de IP-adressen geanonimiseerd 
worden zodat er geen IP-adressen naar Google verstuurd worden. De 
informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in 
de Verenigde Staten. Google neemt deel aan het Privacy Shield Framework. 



Verwijderen van cookies 
Meestal kunt u cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Meer 
informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te 
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

Wijzigen van deze cookieverklaring  
Van tijd tot tijd kunnen wij onze cookieverklaring wijzigen. Indien wij onze 
cookieverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte cookieverklaring op de 
website plaatsen. Controleer regelmatig onze cookieverklaring. Wijzigingen 
worden van kracht zodra de nieuwe cookieverklaring wordt geplaatst. Indien 
nodig, kunnen wij u vragen om akkoord te gaan met de wijzigingen. 

Vragen? 
Indien u vragen heeft over deze cookieverklaring of bezwaar wilt maken over 
het gebruik van cookies op de website dan kunt u contact met ons opnemen 
via: info@imminglogistics.nl of +31(0) 229 220225. 

 

 


