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Privacy- en Cookieverklaring BRIXshare 
 
1. ALGEMEEN 

Deze privacy- en cookieverklaring is opgesteld in het kader van een platform dat wordt 
aangeboden door BRIX & C°. Het platform (het ‘Platform’) werd ontwikkeld als een online 
zoekmachine die een overzicht geeft van de magazijn- en opslagmarkt in Europa en die wordt 
aangeboden via de website www.brix-share.com. Dit om klanten die op zoek zijn naar een 
magazijn of opslagruimte te huur of meer in het algemeen logistieke diensten (‘Gebruiker(s)’) te 
verbinden met leveranciers die een advertentie hebben geplaatst op het Platform 
(‘Leverancier(s)’). Leveranciers en Klanten worden hierna gezamenlijk aangeduid als de 
gebruikers van het Platform (‘Gebruikers’).     

2. IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE(N) 

BRIX & C°, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Hoefkantweg 1, 1860 
Meise, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 
0878.044.295 (RPR Brussel, Nederlandstalige rechtbanken) treedt op als 
verwerkingsverantwoordelijke (de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’) in de zin van de 
Privacywetgeving en in die hoedanigheid willen wij u informeren over de verwerking van uw 
Persoonsgegevens (zoals beide hierna gedefinieerd).  

‘BRIX & C°’ of ‘wij’ nemen de maatregelen die in deze privacy- en cookieverklaring (‘Privacy- 
en Cookieverklaring’) worden beschreven om uw privacy te beschermen.  

De bescherming van de privacy van gebruikers van het Platform is een wettelijke verplichting 
en om dit nader toe te lichten, hebben wij deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld.  

Aan de hand van deze Privacy- en Cookieverklaring willen wij u zo goed mogelijk informeren 
over (i) welke Persoonsgegevens wij verzamelen, (ii) hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken, 
(iii) waarom wij dat doen en hoe u daar controle over heeft, en (iv) welke cookies of soortgelijke 
technologieën wij op ons Platform gebruiken en waarom wij daarvan gebruikmaken. 

Volgens de wettelijke definitie verwijst ‘Persoonsgegevens’ naar alle informatie over een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als ‘identificeerbare natuurlijke 
persoon’ wordt beschouwd: iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met 
name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, 
locatiegegevens, een online identificator of een of meerdere elementen die als kenmerkend 
gelden voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale 
identiteit van die persoon (‘Persoonsgegevens’). Cookies kunnen Persoonsgegevens of andere 
informatie verzamelen. Daarom werden de bepalingen met betrekking tot het gebruik van 
cookies volledig geïntegreerd in deze Privacy- en Cookieverklaring. 

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy- 
en Cookieverklaring en wij zullen uw Persoonsgegevens op geen enkele wijze kenbaar maken 
aan andere natuurlijke personen, rechtspersonen of entiteiten dan onszelf (‘Derde(n)’), tenzij 
zoals bepaald bij artikel 8 van deze Privacy- en Cookieverklaring.  
 
Elke verwerking van uw Persoonsgegevens zal altijd in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke privacywetgeving, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
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Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) (de ‘Privacywetgeving’). We hebben afspraken gemaakt met andere 
bedrijven die cookies plaatsen over het gebruik van de cookies. Wij hebben echter geen 
volledige controle over wat zij zelf met de cookies doen. Indien van toepassing, doet u er dan 
ook goed aan om ook hun privacy- en cookieverklaringen te lezen en te aanvaarden, waarnaar 
in deze Privacy- en Cookieverklaring wordt verwezen. 
 
3. WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en om u toegang te 
geven tot en gebruik te laten maken van het Platform. We zullen erop toezien dat uw 
Persoonsgegevens met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.  

Als wij Persoonsgegevens van u verzamelen door middel van cookies, krijgt u bij uw eerste 
bezoek aan ons Platform een pop-up banner te zien waarin het gebruik van cookies wordt 
uitgelegd. Hier kunt u ook aangeven welke cookies u op uw apparaat wilt laten plaatsen. 

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens en voor het gebruik van 
cookies door ons te allen tijde intrekken. Als u de cookies op uw apparaat wilt verwijderen of 
uitschakelen, kunt u dit doen zoals beschreven bij artikel 11. 

4.  VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  

4.1.  Algemeen 

Wij verzamelen en verwerken de volgende Persoonsgegevens via ons Platform:  

- voornaam en familienaam;  
- bedrijfsnaam; 
- adres;  
- e-mailadres;  
- telefoonnummer; en   
- functie binnen een bedrijf.  

 
4.2. Gebruik van cookies en gegevensverzameling 
 
Een cookies is een eenvoudig klein bestand dat met pagina's van het Platform wordt 
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De 
daarin bewaarde informatie kan de volgende keer dat u ons bezoekt naar onze servers worden 
teruggestuurd. 

Wanneer we in deze Privacy- en Cookieverklaring over cookies praten, bedoelen we ook 
soortgelijke (tracking)technieken, zoals pixels. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en directe 
en indirecte cookies anderzijds. 
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Permanente en tijdelijke cookies 

Cookies zijn permanent wanneer ze op het apparaat van de gebruiker blijven staan, zelfs nadat 
de gebruiker de browser heeft gesloten; tijdelijke cookies verdwijnen zodra de gebruiker de 
browser heeft gesloten.  

Door het gebruik van een permanente cookie kunnen wij u herkennen, wanneer u ons platform 
opnieuw bezoekt. Op deze manier kan het Platform worden aangepast aan uw specifieke 
voorkeuren, zoals uw taalkeuze. Ook kunnen we onthouden of u toestemming heeft gegeven 
voor het plaatsen van cookies, door middel van het gebruik van een cookie. Dit betekent dat u 
uw voorkeuren niet telkens opnieuw hoeft te herhalen als u ons Platform bezoekt, waardoor u 
tijd bespaart en ons Platform gemakkelijker kunt gebruiken. Permanente cookies kunnen worden 
verwijderd via de instellingen van uw browser. 

Met behulp van een tijdelijke cookie kunnen we zien welke delen van het Platform u tijdens uw 
bezoek heeft bekeken. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening zoveel mogelijk aan te 
passen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd 
zodra u uw webbrowser sluit. 

Directe en indirecte cookies 

Op basis van de bron van de cookies maken we een onderscheid tussen directe en indirecte 
cookies. Directe cookies worden door het Platform zelf verzonden; indirecte cookies of cookies 
van derden zijn afkomstig van derden.  

Functionele en analytische cookies 

Functionele cookies zijn nodig om een door u expliciet gevraagde functionaliteit te bieden, 
zoals het onthouden van uw taalkeuze.  

Analytische cookies moeten een analyse van informatie zoals het aantal bezoeken aan een 
Platform mogelijk maken. 

Ons Platform maakt gebruik van de volgende analytische cookies of soortgelijke technieken: 

NAAM DIENSTVERLE
NER 

BRON DOEL TYPE TIJDELIJK/PERMANENT 

_ga 
 

brix-share.com Verenigde 
Staten 

Statistieken: 
Slaat de 
cookiestatus 
van de 
gebruiker op 
voor het 
huidige 
domein  

HTTP-cookie Tijdelijk: 2 jaar  
  

_gid  brix-share.com Verenigde 
Staten 

Statistieken:  
Registreert 
een uniek ID 
dat wordt 
gebruikt om 
statistieken te 
genereren 

HTTP-cookie Tijdelijk: 1 dag 
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Google Analytics 

We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers het Platform 
gebruiken en om rapporten hierover te krijgen. Voor dat laatste worden er cookies geplaatst. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe ons Platform wordt gebruikt en ons 
rapporten te bezorgen over het Platform. Wij zorgen ervoor dat Google de Persoonsgegevens 
die voortvloeien uit het gebruik van haar diensten, behandelt in overeenstemming met de 
Privacywetgeving.  
 
Wij hebben Google Analytics op een privacyvriendelijke manier geïnstalleerd. Zo wordt o.a. het 
IP-adres gepseudonimiseerd, voordat het wordt doorgegeven aan Google. Bovendien hebben 
wij met Google een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten, op grond waarvan Google 
deze gegevens aan derden mag doorgeven of voor andere Google-diensten mag gebruiken 
of op basis waarvan een dergelijke aanwending als verboden geldt.  
 
De maximale bewaartermijn van de cookies die via deze dienst worden gebruikt, is door ons 
vastgesteld op 12 maanden. Dit betekent dat de gegevens na afloop van deze periode niet 
meer gelezen kunnen worden.  

Voor meer informatie kunt u er de privacyverklaring van Google en de specifieke 
privacyverklaring van Google Analytics op nalezen. Als u niet wilt dat de gegevens van uw 
bezoek aan het Platform worden doorgegeven aan Google Analytics, kunt u hier de Google 
Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.  

over hoe de 
bezoeker de 
website 
gebruikt 

_gat  brix-share.com Verenigde 
Staten 

Statistieken:  
Wordt 
gebruikt door 
Google 
Analytics om 
de 
zoeksnelheid 
te vertragen 

HTTP-cookie Tijdelijk: 1 dag 

collect  google-
analytics.com 

Verenigde 
Staten 

Statistieken:  
Wordt 
gebruikt om 
gegevens 
naar Google 
Analytics te 
sturen over 
het apparaat 
en het 
bezoekersge
drag. 
Traceert de 
bezoeker op 
verschillende 
apparaten 
en 
marketingka
nalen. 

Pixel Tracker Tijdelijk: sessie  
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5. DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING 
 
Wij zullen uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden (de 
‘Verwerkingsdoeleinden’): 

 
1. Bij verzameling van Persoonsgegevens via het Platform: 
 

- om contact met u op te nemen;  
- om u op de hoogte te houden van onze diensten;  
- om een match te vinden tussen Gebruikers; 
- om Gebruikers aan elkaar voor te stellen; 
- voor de uitvoering van een overeenkomst zoals die met u is aangegaan;   
- voor het bijhouden van onze accounts; en  
- voor het bijhouden van correspondentie.  

 
Verder hebben wij vrije toegang tot uw Persoonsgegevens en kunnen wij uw Persoonsgegevens 
vrij opslaan en openbaar maken in de volgende gevallen:  
 

- om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving; 
- indien een wetshandhavingsinstantie of andere overheidsinstantie hier officieel 

om verzoekt;  
- voor het onderzoek naar verdachte of feitelijke frauduleuze of illegale 

activiteiten; en 
- om uw veiligheid en/of uw rechten of de onze te beschermen.  

  
6.  OPSLAG VAN EN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS  
 
We zullen erop toezien dat uw Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is om 
aan bovenstaande Verwerkingsdoeleinden tegemoet te komen. 
 
Persoonsgegevens die in het kader van uw gebruik van het Platform worden verzameld, zullen 
in ieder geval binnen tien (10) jaar na het einde van het gebruik van het Platform worden 
verwijderd.  
 
Alle Persoonsgegevens worden gedurende de bewaartermijn bewaard in overeenstemming 
met de bepalingen van deze Privacy- en Cookieverklaring. 
 
7. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS  

 
Wij nemen passende en noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen 
om uw Persoonsgegevens en uw privacy te beschermen teneinde verlies, onrechtmatig gebruik 
of wijziging van de informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dergelijke maatregelen 
omvatten (i) inlogbescherming van de Persoonsgegevens, (ii) versleuteling van de 
Persoonsgegevens, (iii) antivirussystemen, (iv) anonimisering van Persoonsgegevens; en (v) 
vertrouwelijkheidsverplichtingen die gelden voor alle betrokken werknemers. 
 
8. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN 
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Tenzij anders vermeld in deze Privacy- en Cookieverklaring, zullen wij uw Persoonsgegevens niet 
overdragen, doorgeven of anderszins openbaar maken aan derden zonder uw voorafgaande 
uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de in deze Privacy- en Cookieverklaring 
uiteengezette Verwerkingsdoeleinden of tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.  

Dergelijke derden hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens die zij nodig hebben om 
hun taken uit te voeren en mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. De 
Derden aan wie de Persoonsgegevens worden overgedragen, zijn ook onderworpen aan een 
geheimhoudingsplicht en moeten de nodige garanties bieden dat passende organisatorische 
en technische veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw Persoonsgegevens en privacy 
te beschermen. 

9. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 

In het geval dat wij gebruikmaken van verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte, 
kunnen uw Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, 
opgeslagen en verwerkt. Deze overdracht, opslag en verwerking kan alleen worden uitgevoerd 
met de voorafgaande schriftelijke toestemming van BRIX & C° en onder voorbehoud van 
naleving van Hoofdstuk V van de Privacywetgeving. 

10. WAT ZIJN MIJN RECHTEN ALS BETROKKENE?  

Wij willen voor een veilige en rechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens zorgen en wij 
verzekeren u dat uw Persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig verwerkt zullen worden. Dit 
betekent dat Persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de bovengenoemde 
Verwerkingsdoeleinden. Ook zorgen wij ervoor dat Persoonsgegevens altijd op een adequate, 
relevante en niet-buitensporige wijze worden verwerkt. 
 
10.1. Mijn recht van inzage  
 
U heeft het recht om te weten of wij uw Persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, 
om toegang te krijgen tot deze Persoonsgegevens en de volgende informatie te ontvangen: 
 

• de Verwerkingsdoeleinden; 
 

• de betrokken categorieën Persoonsgegevens; 
 

• de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens 
bekendgemaakt werden of zullen worden, in het bijzonder ontvangers in derde landen 
of internationale organisaties; 
 

• de periode waarvoor de Persoonsgegevens worden opgeslagen of de criteria die 
gebruikt werden om die periode te bepalen; 
 

• indien wij Persoonsgegevens van derden verkrijgen, informatie over de bron van die 
Persoonsgegevens; en 
 

• het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) met betrekking 
tot uw Persoonsgegevens en, indien van toepassing, nuttige informatie over de 
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onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een 
dergelijke geautomatiseerde besluitvorming. 

 
Daarnaast heeft u ook het recht om een kopie van de Persoonsgegevens die u aan ons heeft 
verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (via het e-
mailadres dat u ons heeft verstrekt), zodat u deze kunt doorgeven aan een andere 
verantwoordelijke voor de verwerking of zodat wij deze op uw verzoek en indien technisch 
mogelijk aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking kunnen overdragen. Het 
aanvragen van een kopie is gratis. Indien u extra kopieën van uw Persoonsgegevens aanvraagt, 
kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen om de administratieve kosten te 
dekken. 

Om uw recht van inzage uit te oefenen en om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens op 
ongeoorloofde wijze worden vrijgegeven, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verstrekken. 
Bij de uitoefening van uw recht van inzage vragen wij u daarom een kopie van de voorzijde van 
uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijk verzoek per e-mail 
(patricia.laureys@brixadvice.be) of per post.  

10.2. Mijn recht op rectificatie en aanvulling 

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens kosteloos te laten corrigeren of onjuistheden te laten 
verbeteren, indien uw Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn of op onrechtmatige wijze 
worden verwerkt. Verder heeft u ook het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen, 
onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring. 
 
10.3.  Mijn recht op wissing van gegevens (‘recht om vergeten te worden’) 
 
U heeft in de volgende gevallen het recht om de verwijdering van uw Persoonsgegevens te 
verzoeken zoals die door ons zijn verzameld: 
 

• uw Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de in deze Privacy- en Cookieverklaring 
vermelde Verwerkingsdoeleinden; 
 

• u herroept uw eerdere toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens en 
er is geen andere wettelijke basis waarop wij kunnen vertrouwen voor de (verdere) 
verwerking van uw Persoonsgegevens; 
 

• u maakt bezwaar tegen de (verdere) verwerking van uw Persoonsgegevens en er is 
geen dwingende wettelijke reden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door 
ons; 
 

• uw Persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt; 
 

• uw Persoonsgegevens moeten verwijderd worden om te voldoen aan een van onze 
wettelijke verplichtingen; 
 

• uw Persoonsgegevens werden verzameld toen u minderjarig was. 
 
In het geval van een verzoek tot verwijdering dient u zich ervan bewust te zijn dat wij bepaalde 
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Persoonsgegevens dienen te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.  
 

10.4. Mijn recht op beperking van verdere verwerking 
 

Voorts heeft u ook het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te laten beperken: 
 

• wanneer u de juistheid van deze Persoonsgegevens betwist (in dit verband wordt het 
gebruik van uw Persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode beperkt, zodat 
wij de juistheid van uw Persoonsgegevens kunnen controleren); 
 

• wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens onrechtmatig is en u ons in plaats 
van de verwijdering ervan verzoekt de verwerking van uw Persoonsgegevens en het 
gebruik ervan te beperken;  
 

• Wanneer wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de hierboven 
beschreven Verwerkingsdoeleinden, maar u deze Persoonsgegevens nodig heeft voor 
het initiëren, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; en 
 

• wanneer u na uitoefening van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van 
uw Persoonsgegevens en zolang er geen beslissing is genomen over de uitoefening van 
dit recht, ons verzoekt het gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken. 

 
Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens 
te allen tijde in te trekken, zonder dat hiermee echter afbreuk gedaan wordt aan de 
rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. 

 
10.5. Mijn recht om een klacht in te dienen 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens of over de uitoefening 
van uw rechten, kunt u contact opnemen met Patricia Laureys op het volgende e-mailadres 
patricia.laureys@brixadvice.be. Wij verbinden ons ertoe om binnen de dertig (30) 
kalenderdagen te antwoorden op elk verzoek tot uitoefening van de voormelde rechten.  

Bovendien hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen of een procedure te starten bij de 
toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (‘Gegevensbeschermingsautoriteit’) 
met de volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Persstraat 35, 
1000 Brussel, +32(0)2 274 48 00/+32(0)2 274 48 35; contact@apd-gba.be; 
https://www.dataprotectionauthority.be.  

11. VERWIJDERING EN UITSCHAKELING VAN COOKIES 

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. De 
browserinstellingen op uw apparaat maken het echter mogelijk om reeds geïnstalleerde cookies 
te verwijderen en de installatie van nieuwe cookies te weigeren. De manier waarop dit gebeurt, 
verschilt van browser tot browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser of 
gebruik de volgende links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan: Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Chrome en Safari. 
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Op https://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kunt u aangeven welke bedrijven uw surfgedrag 
wel mogen registreren en welke bedrijven dat niet mogen. 
 
Let op: Als u cookies verwijdert of weigert, is het mogelijk dat u niet alle functies van het Platform 
kunt gebruiken. 

12. UITOEFENING VAN UW RECHTEN 

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kan dit per e-mail naar 
patricia.laureys@brixadvice.be.  

Wij verbinden ons ertoe om binnen de dertig (30) kalenderdagen te reageren op elk verzoek tot 
uitoefening van de voormelde rechten.  

13. INBREUKEN IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS 

In het geval van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens zullen wij dit melden aan de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. Een inbreuk in verband met Persoonsgegevens vormt een 
inbreuk op de beveiliging van uw Persoonsgegevens. Als gevolg hiervan worden alle betrokken 
partijen ook op de hoogte gesteld van deze inbreuken en worden de risico's die kunnen 
ontstaan of door u worden gelopen als gevolg van deze datalekken met spoed gesignaleerd. 

Als u weet hebt van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens of als u een dergelijke 
inbreuk vermoedt, vragen wij u dit onmiddellijk te melden aan Patricia Laureys via e-mail op het 
volgende e-mailadres patricia.laureys@brixadvice.be. 

14. WIJZIGING VAN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING  

Wij kunnen om verschillende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in 
deze Privacy- en Cookieverklaring. Wij zullen een kennisgeving van deze wijzigingen op ons 
Platform plaatsen. 

Deze versie werd opgemaakt op 31 mei 2020.  

Oudere versies van deze Privacy- en Cookieverklaring zullen worden opgeslagen in ons archief 
en kunnen te allen tijde worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar Patricia Laureys op 
het volgende e-mailadres patricia.laureys@brixadvice.be.  

 

 


