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Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Leverings- en Betalings- voorwaarden voor Metaalwarenbedrijven, 
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Cookiebeleid

In dit beleid gebruiken we de term ‘cookies’ als verwijzing naar cookies en vergelijkbare technologieën die vallen 
onder de EU-richtlijn betreffende privacy bij elektronische communicatie.

KS Verlichting maakt op haar website www.ks-verlichting.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden / 
informatiebestanden voor je pc. Ze worden bij een bezoek aan onze website opgeslagen op het apparaat waarmee u 
onze site bezoekt. Zoals een computer, tablet, smartphone etc. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in 
gevaar. Cookies slaan geen persoonlijke informatie op en worden automatisch weer verwijderd wanneer de verlooptijd 
is verstreken.

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Dankzij cookies hoef je niet steeds opnieuw uw 
gegevens in te voeren of te downloaden, uw voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Door cookies 
kunnen we ook onze website beter laten werken. En ze laten ons zien hoe onze site gebruikt wordt en hoe wij onze 
site zo gebruiksvriendelijk en klantvriendelijk kunnen maken. Cookies kunnen uitgezet worden via je browser, maar dit 
kan het functioneren van, en daarmee jouw ervaring met, onze website negatief aantasten.

Op onze website www.ks-verlichting.nl gebruiken we functionele cookies en analytische cookies. We maken 
geen gebruik van marketing en of social media plug-in cookies. Wij gebruiken de cookies dus niet voor 
marketingdoeleinden.

Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze cookies zorgen er voor dat u snel 
en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van 
functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Om te zien hoe vaak onze 
website wordt bezocht. Op welke pagina u op onze website aankomt. Op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als 
de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, zoals bij onze site, hoeft geen toestemming te worden 
gevraagd. 
 
Marketing cookies kunnen uw surfgedrag op een website volgen. Hiermee is het mogelijk om aan de hand van uw 
surfgedrag op maat gemaakte content tonen of gepersonaliseerde online advertenties. Mochten wij marketing cookies 
gaan gebruiken dan zullen wij voor het plaatsen van deze cookies uw toestemming vragen.

Social media plug-in cookies worden gebruikt om op een website content van social media te tonen. Mochten wij 
social media plug-in cookies gaan gebruiken dan zullen wij voor het plaatsen van deze cookies uw toestemming 
vragen.

We delen bij KS Verlichting uw informatie niet met derden. 

Dit cookiebeleid kan tussentijds worden aangepast om veranderingen bekend te maken. Als er wijzigingen worden 
aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document staat zien wanneer dit voor het laatst 
gebeurd is.
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