COOKIES BELEID
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Gebruik van cookies
Seraphin behoudt het recht cookies te gebruiken als u haar website bezoekt. Deze cookies
staan toe u gemakkelijker te identificeren en uw individuele instelling bij te houden voor uw
volgende bezoeken aan de site van Seraphin. Seraphin gebruikt geen cookies voor
commerciële doeleinden of direct marketing.
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Wat is een cookie?
De cookie is een tekstbestand die op uw computer of uw mobiele telefoon wordt
bijgehouden. Dit bestand laat de website, die het heeft uitgegeven, toe uw individuele
instelling terug te vinden.
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Kan men cookies uitschakelen ?
Door cookies uit te schakelen , is het mogelijk dat bepaalde delen van de site van Seraphin
niet meer naar behoren functioneren. Het is altijd mogelijk de opslag van cookies op uw
computer of mobiel apparaat uit te schakelen door de privacyinstelling van uw
internetbrowser te wijzigen. Een tutorial geeft de stappen om cookies te deactiveren. Deze
kan men vinden door de volgende vraag in te typen in een zoekmachine « tutorial voor
cookies uit te schakelen » in « Explorer / Google Chrome / Firefox / Safari / Opera ».
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Kan men een cookie verwijderen?
Een cookie kan verwijderd worden.
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Als u Seraphin bezoekt vanaf twee verschillende computers of mobiele telefoons, zullen de
cookies niet dezelfde persoonlijke informatie hebben opgeslagen. Dit kan uw
gebruikerservaring veranderen maar dit zal niet de producten noch uw Seraphin account
veranderen.
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Beperking van aansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid van Seraphin is gelimiteerd voor cookies die zijn uitgegeven door
de site van Seraphin. De verantwoordelijkheid van Seraphin is in geen geval van toepassing
voor de cookies geplaatste door websites van derden bij Seraphin.
Alle gegevens met betrekking tot het huidig beleid kunnen verkregen worden bij Seraphin,
rue des Francs 79, B-1040 Brussel, per e-mail : hello@seraphin.be, of per telefoon +32 2
808 11 78.
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Andere vragen ?
Bij Seraphin proberen we zo transparant mogelijk te zijn voor al uw juridische kwesties.
Contacteer ons.
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