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Privacybeleid  Vimexx b.v. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat er vertrouwen moet zijn in een organisatie om persoonlijke 

gegevens te kunnen achterlaten. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw 

privacy te respecteren en te beschermen en de persoonlijke informatie vertrouwelijk te 

behandelen. Hoe we dit doen leggen we graag uit in deze privacy- en cookieverklaring. 

 

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn , onze website continue te blijven verbeteren 

en u een zo prettig mogelijke gebruikservaring te laten ervaren hebben wij persoonsgegevens 

nodig. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de dienst of functionaliteit 

die bij Vimexx wordt afgenomen.  

 

De meest voorkomende persoonsgegevens die wij verzamelen zijn; 

- NAW- gegevens  

- bedrijfsgegevens (OB-nummer of inschrijfnummer Kamer van Koophandel) 

- email-adres 

- IP-adres  

- overige mogelijke categorieën van niet bijzondere persoonsgegevens.  

 

We verzamelen alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we de 

persoonsgegevens verwerken. 

 

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen of landen tenzij dit nodig is 

om de gevraagde dienst te leveren of omdat wij hiertoe wettelijk verplicht worden. 

 

Ten slotte kunt u er vanuit gaan dat wij er alles aan doen om uw persoonsgegevens afdoende te 

beveiligen tegen toegang van onbevoegden, verlies of diefstal. 
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Cookiebeleid  Vimexx b.v. 

 

 

Wat zijn cookies en omwille van welke functie worden deze door Vimexx gebruikt ? 

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden 

geplaatst wanneer u de website van Vimexx bezoekt. Door de informatie in dit bestand wordt u 

de volgende keer weer als bezoeker herkend op onze website. 

 

Cookies zorgen ten eerste voor meer gebruiksgemak op onze website. Het plaatsen van een 

cookie zorgt er bijvoorbeeld voor dat u niet elke keer dezelfde informatie hoeft in te voeren 

wanneer u onze website bezoekt. 

 

Cookies worden ook gebruikt om het gedrag van onze websitebezoekers te kunnen analyseren. 

Het geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag of bepaalde informatie die wij op de verschillende 

pagina's aanbieden ook daadwerkelijk door de gebruiker wordt gevonden. Door analyse van 

deze cookies kunnen we onze website verbeteren en zo het gebruiksgemak verhogen 

 

De gegevens die wij verkrijgen vanuit de analyse van de verkregen cookies zijn dusdanig 

geanonimiseerd dat deze nimmer naar één specifieke bezoeker te herleiden zijn. 

Hiernaast worden uitkomsten van analyses nooit met derden gedeeld. 

 

 

 


