
JURIDISCHE KENNISGEVING EN PRIVACYBELEID 
 
Wie zijn wij? 
 
Het adres van onze website is: https://dimprotect.be. Als u vragen heeft over onze website en het 
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: 
 
Hanes Benelux 
The Corporate Village, gebouw Gent 
Da Vincilaan, 2 
1831 Diegem 
BTW BE 0400.541.308 
 
Intellectuele eigendom en auteursrecht 
Website: © Hanes Benelux , alle rechten voorbehouden 
Foto's en illustraties: © GET IN Agency 
 
Alle tekst, afbeeldingen en andere inhoud op deze site zijn beschermd. Elke reproductie, distributie of 
gebruik is volstrekt verboden zonder onze schriftelijke toestemming. 
 
 
Website ontwerp & branding door Sparring-Partner BVBA 
Source de la Lèche, 1 
4053 EMBURG (België) 
BTW 0633 542 731 
benjamin@getin.agency 
+32476301227 
 
Ontwerp & ontwikkeling door Jaywalk BVBA 
Avenue Marie-José, 52 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
BTW BE 0507.724.229 
nicolas@jaywalk.co 
+32498868420 
 
Gebruik van de verzamelde persoonsgegevens 
 
Opmerkingen 
Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, worden de in het reactieformulier ingevulde 
gegevens, maar ook uw IP-adres en de gebruikersagent van uw browser verzameld om ons te helpen 
ongewenste reacties op te sporen. 
 
Een geanonimiseerde string die is gemaakt van uw e-mailadres (ook bekend als een hash) kan naar de 
Gravatar-dienst worden gestuurd om te controleren of u de dienst gebruikt. Het privacybeleid van de 
Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw commentaar is 
gevalideerd, zal uw profielfoto publiekelijk zichtbaar zijn naast uw commentaar. 
 
Media 
Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen uploadt naar de website, raden wij u aan geen 
afbeeldingen te uploaden die EXIF-gegevens of GPS-coördinaten bevatten. Bezoekers van uw website 
kunnen locatiegegevens van deze beelden downloaden en extraheren. 
 
Contact formulieren 



Wij houden een databank bij van alle ingediende formulieren. De in deze formulieren verstrekte 
informatie zal alleen worden verwerkt om aan uw verzoek te voldoen en zal niet aan derden worden 
doorgegeven. 
 
Cookies 
Als u een reactie achterlaat op onze site, wordt u gevraagd om uw naam, e-mailadres en website op te 
slaan in cookies. Dit is alleen voor uw gemak, zodat u deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren als 
u later nog een reactie plaatst. Deze cookies vervallen na een jaar. 
 
Als u naar de inlogpagina gaat, wordt een tijdelijke cookie geplaatst om te bepalen of uw browser cookies 
accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw 
browser sluit. 
 
Wanneer u inlogt, zullen wij een aantal cookies plaatsen om uw inloggegevens en schermvoorkeuren op 
te slaan. De levensduur van een inlogcookie is twee dagen, de levensduur van een schermoptiecookie is 
een jaar. Als u "Onthoud mij" aanvinkt, wordt uw inlogcookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt van 
uw account, wordt het aanmeldingscookie verwijderd. 
 
Als u een bericht bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie 
bevat geen persoonsgegevens. Het geeft gewoon de ID aan van de publicatie die je net hebt bewerkt. Het 
vervalt na één dag. 
 
Wij slaan uw taalkeuze op in een cookie. Dit is alleen voor uw gemak, zodat u deze informatie niet 
opnieuw hoeft in te voeren als u later nog een reactie plaatst. Deze cookies vervallen na een jaar. 
 
Wij plaatsen ook een cookie wanneer u onze pop-up en cookie-infobanner verbergt. 
 
Statistieken en publieksmeting 
Wij registreren geanonimiseerde gegevens over onze bezoekers en hun ervaringen op onze site. Wij 
gebruiken deze gegevens uitsluitend om de ervaring van onze bezoekers te verbeteren. Deze gegevens 
zullen nooit aan derden worden doorgegeven. 
 
Ingesloten inhoud van andere sites 
Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen...). 
Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker zich op die andere 
site bevindt. 
 
Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking tools van derden 
insluiten en uw interacties met dergelijke ingesloten inhoud volgen als u een account hebt op hun 
website. 
 
Gebruik en openbaarmaking van uw persoonsgegevens 
Hoe lang we uw gegevens bewaren 
Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd 
opgeslagen. Hierdoor worden volgende commentaren automatisch herkend en goedgekeurd in plaats van 
in de wachtrij voor moderatie te blijven staan. 
 
Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien mogelijk), slaan wij ook de persoonlijke gegevens 
op die in hun profiel zijn vermeld. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie (met uitzondering 
van hun gebruikersnaam) te allen tijde inzien, wijzigen of verwijderen. Sitebeheerders kunnen deze 
informatie ook bekijken en wijzigen. 
 
De rechten die u hebt met betrekking tot uw gegevens 



Als u een account hebt of opmerkingen op de site hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een bestand 
met alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben, met inbegrip van de gegevens die u ons hebt 
verstrekt. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit omvat niet de gegevens 
die worden opgeslagen voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. 
 
Overdracht van uw persoonsgegevens 
 
Google Analytics 
De website dimprotect.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. 
Google Analytics maakt op zijn beurt gebruik van "cookies" (tekstgegevens die door de internetbrowser 
op de computer van de gastheer worden opgeslagen). 
Cookies maken de analyse mogelijk van het gebruik van de website tijdens het bezoek van de Host. De 
door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar een 
server van Google in de VS en daar opgeslagen. 
Google gebruikt deze informatie namens de eigenaar van de website www.dimprotect.be om het gebruik 
van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten 
en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal het 
IP-adres dat door de browser van de host in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, niet in 
verband brengen met andere gegevens van Google. 
De gastheer kan de installatie en het gebruik van cookies weigeren door in zijn of haar browser de 
daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De gastheer/vrouw wordt er echter op gewezen dat hij/zij 
wellicht niet alle functies van de website optimaal kan benutten. 
De gastheer kan de opslag van persoonlijke gegevens (inclusief IP-adres) gegenereerd door de cookies en 
het gebruik van de website, evenals het gebruik van deze gegevens door Google voorkomen door het 
downloaden en installeren van de volgende browser plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
De technische gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de hierboven 
vermelde doeleinden te bereiken. 
De opmerkingen van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door middel van een geautomatiseerde 
dienst voor het opsporen van ongewenste opmerkingen. 
 
Wijzigingen in het privacybeleid 
Indien er wijzigingen worden aangebracht in dit privacybeleid, zullen deze van kracht zijn op het moment 
dat wij deze op onze website plaatsen en zonder voorafgaande kennisgeving. 
 
Neem contact op met 
Indien u vragen of klachten heeft over de informatie waarover wij beschikken, kunt u contact met ons 
opnemen per telefoon, e-mail of brief op het volgende adres: 
 
Hanes Benelux 
The Corporate Village, gebouw Gent 
Da Vincilaan, 2 
1831 Diegem 
BTW BE 0400.541.308 
 
 
 


