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COOKIEPOLICY 

ASBL RUMESM 

 

In werking sinds: 25 mei 2018 

 

Dit cookiebeleid (hierna: het "Cookiebeleid") beschrijft de verschillende soorten cookies die we gebruiken 
op onze http://www.circuit-mettet.be/ ; http://www.superbiker.be/ ; http://www.mettetrx.be/ -site 
(hierna de "Sites") en de manier waarop u kan deze cookies instellen. 

We hanteren een strikt privacybeleid en we zijn vastbesloten om transparant te zijn over de technologieën 
die op onze site worden gebruikt. 

Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonlijke gegevens bevat, zijn de bepalingen van het 
Privacybeleid van toepassing en vullen dit Cookiebeleid aan. 

 

1. WAT IS EEN COOKIE ? 

Een "cookie" is een klein tekstbestand met informatie die wordt opgeslagen door een website op een 
computer of door een mobiele applicatie op de smartphone van een gebruiker. 

Cookies bieden de mogelijkheid om u te identificeren en verschillende informatie te onthouden om u te 
helpen bij het navigeren op een site / een mobiele applicatie, om deze goed te laten functioneren of om 
ze effectiever te maken, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren. 

 

2. WELKE COOKIES WORDEN ER DOOR ONZE WEBSITE GEBRUIKT EN WAAROM ? 

Wij gebruiken verschillende soorten cookies om verschillende redenen.  

COOKIE DOEL / REDEN 

NOODZAKELIJKE COOKIES 
 
 
 

Deze cookies zijn essentieel voor het browsen op onze site of strikt 
noodzakelijk voor het leveren van een service die specifiek door een 
gebruiker wordt gevraagd/verwacht. 
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Het verwijderen van dit soort cookies kan leiden tot navigatieproblemen 
en wordt daarom sterk afgeraden. 
 

 
ANALYTISCHE COOKIES 
 

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw 
gebruik van de site om de inhoud van de site te verbeteren, deze beter 
aan uw behoeften aan te passen en de bruikbaarheid ervan te vergroten. 
 
Deze cookies laten ons bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's van de 
site zien of helpen bij het identificeren van de moeilijkheden die kunnen 
optreden tijdens het browsen. 
 

 

3. HOE MOET JE DE COOKIES INSTELLEN ? 

U kunt op elk moment eenvoudig de cookies van onze site verwijderen, uitschakelen of accepteren door 
uw browserinstellingen te configureren. 

Elke browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.) heeft zijn eigen cookie-
configuratiemodus. Voor de procedure die u voor uw browser moet volgen, gaat u naar: 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

Als u verschillende computers, smartphones en / of tablets gebruikt, vergeet dan niet elk apparaat zo te 
configureren dat elk apparaat qua cookies overeenkomt met uw voorkeuren. 

 

4. ZAL ONZE SITE NOG WERKEN ZONDER COOKIES ? 

U kunt onze site nog steeds bekijken, maar sommige interacties werken mogelijk niet normaal. 

We hebben bijvoorbeeld een cookie die een back-up maakt van de producten die zijn opgeslagen in uw 
winkelwagen. Als u deze cookie uitschakelt, verdwijnen de geselecteerde producten bij elke nieuwe 
aanmelding. 

 

5.  ANDERE VRAGEN ? 

Indien u nog andere vragen heeft, kan u ons altijd bereiken : 
 
- per e-mail: privacy@circuit-mettet.be 
 
- per post op het volgende adres:  
 
ASBL RUMESM - Circuit Jules Tacheny 
6, rue Saint Donat 
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5640 Mettet 
Belgique 
Tel : +32 71 71 00 80 
 
N° BCE : 409501435. 

 
 

 


