
Cookie- en privacyverklaring 

De website van Chris Pachen Interieurarchitecten maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden 

gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website m.b.v. de dienst Google Analytics. Dit 

wordt gedaan door het bedrijf Google. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan 

het functioneren van onze website negatief aantasten. Een cookie is een bestandje dat samen met 

de pagina’s van deze website die u op dat moment bekijkt wordt meegestuurd en door uw browser 

op uw harde schijf wordt opgeslagen. De in het bestand opgeslagen informatie kan bij uw volgend 

bezoek weer worden opgevraagd. De statistieken laten het bezoek- en klikgedrag op de website zien. 

Deze gegevens worden door Chris Pachen Interieurarchitecten niet aan derden verstrekt. Hiermee 

optimaliseren wij de informatie die op de site te zien is. De informatie die Google verzamelt wordt zo 

veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie 

wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens 

t.b.v. de statistieken worden door Google opgeslagen en kunnen door Google aan derden worden 

verschaft indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of zover derden de gegevens namens 

Google verwerken. Hierover heeft Chris Pachen Interieurarchitecten geen invloed. Via de 

eigenschappen van uw browser heeft u toegang tot de instellingen m.b.t. cookies. Hierover heeft 

Chris Pachen Interieurarchitecten geen invloed. Via deze instellingen kunt u bijvoorbeeld cookies 

uitzetten. Reeds opgeslagen cookies kunt u alleen zelf verwijderen gezien dit op uw eigen harde 

schijf gebeurt. Ook dit is mogelijk via de eigenschappen van uw browser. Uitleg over de instelling 

vindt u meestal onder help in de toolbar van uw browser of in de gebruikshandleiding.  

Op deze site zijn knoppen opgenomen om onze Facebook en Instagram pagina’s te promoten. Op de 

sites van Facebook en Instagram treft u de privacyverklaring aan waarin u kunt lezen wat er met 

eventueel door u ingevoerde persoonsgegevens wordt gedaan.  

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke 

informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Indien u ons contactformulier invult of 

op andere wijze uw gegevens aan ons verstrekt worden de gegevens bewaard naar de aard van uw 

vraag of zolang het nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan of wettelijk 

verplicht. Wij willen u verder verwijzen naar onze disclaimer als te vinden onder het kopje downloads 

van deze site. 


