Onderdeel van

Cookie toestemming
De website van Compressor Service Techniek gebruikt cookies. Dit zijn kleine bestandjes die
op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval bedoeld om u via deze
site zo goed mogelijk te bedienen.
Deze website plaatst een cookie van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te
houden hoe bezoekers de website gebruiken en op basis van deze informatie de website
voor de gebruikers te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen Als
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Compressor Service Techniek heeft hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere
Google diensten of benchmarking. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op de
sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze social mediaknoppen werken met cookies van
derde partijen (Facebook, Twitter). Deze cookies worden echter alleen geplaatst wanneer u
op deze links klikt.
U kunt de cookies uitzetten via de browser. De Consumentenbond heeft een stap voor
stap uitleg online beschikbaar gemaakt.
Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden
van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies
alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u
gebruik maakt van meerdere computers, openbare pc's en/of browsers dien u de
bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.
De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Als dit het
geval zou zijn, stellen wij het erg op prijs hierop geattendeerd te worden via info@cstschiphorst.nl.

1

