
  
COOKIES POLICY 
 
AGC Glass Europe NV, vennootschap naar Belgisch recht (hieronder "AGC Glass 
Europe" genoemd), die zowel bij de btw-administratie als de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0413.638.187 ingeschreven is.  
Dit is ons postadres: Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium,  tel: +32 (0)2 409 30 00, e-mail: sales.belux@eu.agc.com  
 
COOKIES POLICY 
Op deze website gebruiken wij cookies (een cookie is een bestandje dat door onze 
server wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het 
houdt informatie bij over de website die u bezoekt en het bevat een aantal gegevens 
over uw bezoek). Onze cookies dienen in de eerste plaats om de website te laten 
functioneren (technische sessiecookies). Verder gebruiken wij ze voor (1) functionele doeleinden, (2) marketingdoeleinden en (3) om statistieken op te stellen.  
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies 
verwijderen en weigeren dat er nieuwe cookies worden geplaatst. De wijze waarop u 
dit kunt doen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw 
browser.  Daarnaast kunt u de meeste cookies die worden geplaatst als u websites 
van AGC gebruikt, zowel individueel als collectief weigeren 
viahttp://www.youronlinechoices.eu/. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.  
Indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van 
een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren, respectievelijk 
verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u 
deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.  
De technologie evolueert. Het is daarom mogelijk dat onze onderneming in de 
toekomst op bepaalde manieren aan gegevensverwerking zal doen die nog niet in dit 
document zijn opgenomen.   
AGC Glass Europe behoudt zich bijgevolg het recht voor om het onderhavige 
privacy-beleid te herzien wanneer dit nodig is en om bijgewerkte versies van deze 
wettelijke informatie op zijn website te publiceren. Als u na een dergelijke bijwerking 
vragen hebt over het gebruik van uw informatie, dan kunt u met ons contact opnemen op het adres : sales.belux@eu.agc.com  


