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Cookie Policy 

Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt? 
Cookies zjin in feite weinig meer dan heel kleine tekstbestandjes die door een webserver op je computer worden 

geplaatst. Het plaatsen van cookies ka n zeker nuttig zijn om oa. je gebruikservaring te verbeteren. Er bestaan 

verschillende soorten cookies, voor verschiltende doeleinden. In ons geval hebben ze enkel tot doel de website 

te laten funct ioneren en de prestatie ervan te meten. 

Functionele cookies 
Functionele cookies zijn nodig om een website te laten werken. Een voorbeeld van een functionele cookie is het 

opslaan van jouw akkoord met de voorwaarden van het gebruik van een website, of ook je taalvoorkeur. Oak 

als je bij sommlge websites 'ingelogd blijven' aanvinkt bij het inloggen, worden cookies geplaatst. Bij een later 

bezoek word je dan automatisch ingelogd, wat voor veel gebruikers erg prettig werkt. Deze voorbeelden vallen 

in de categorie functionele cookies . Voor het plaatsen van functionele cookies hebben we geen expliciete 

toestemming nodig, maar informeren we je vooraf via de cookie notificat ie en de cookie verklaring als j e de 

website bezoekt. 

Analytische cookies 
Diensten zoals Google Analytics rna ken gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies krijgen 

we inzicht in het gebruik van de website en kunnen we de website optimaliseren, waardoor je gebruikerservaring 

verbetert. Jouw privacy blijft met deze analytische cookies natuurlijk steeds gewaarborgd. Voor analytische 

cookies, die worden gebruikt om het verkeer op de website te analyseren, moet geen expliciete toestemming 

gevraagd worden omdat we deze gegevens anoniem verwerken, enkel voor statistische doeleinden, en enkel 

om de website te verbeteren. Je kan ons hierover weliswaar steeds bevragen of meer lezen in deze cookie- of 

de privacyverklaring. 

Tracking- en Third party cookies 
Tracklng-cookles, ook wei market lngcookies, zijn cookies die blnnen een domeln of over verschillende domelnen 

gebruikt worden om su rfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uitelndelijk gerlchte 

aanbiedingen gedaan worden. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de remarketingcampagnes van Google 

AdWords. Niet aileen Google AdWords maakt gebruik van tracking-cookies, ook socialmedia-accounts, 

nieuwsbrieven en partnersites maken gebruik van deze cookies. Voor het bijhouden van persoonsgerlchte 

gegevens is expliciete toestemming vereist. Deze cookies magen dus pas na jouw goedkeuren geplaats worden. 

Sommige websites gebruiken Third-party-cookies om hun inhoud te verankeren in sociale media kanalen, zoals 

onder meerYouTube, Facebook, Twitter en linked In, en am gebruik te maken van de sha ring mogelijkheden op 

sociale netwerken. 

Welke cookies worden dan wei gebruikt? 
Onze website gebuikt enkele noodzakelijke cookies om de website te laten functioneren en u een goede 

surfervaring te geven. We gebruiken geen tracking of Third party cookies omdat wij geen commerciele 
activiteiten doen op basis van je bezoek en surfgedrag! 
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Cookies uitschake len 
Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites 

van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. 

Het is goed te beseffen dat wanneer je beslist om al uw cookies te verwijderen je hoogstwaarschijnlijk 

al je gebruikersnamen en paswoorden op aile websites die je bezoekt, tel kens opnieuw moet ingeven. 
Dingen waar je dus voordien niet eens over moest nadenken. Anderzijds kan het blokkeren van 

bepaalde cookies de werking van de website ernstig hinderen. Cookies kunnen dus een echte aanwinst 

zijn voor je surfervaring op het web. Wens je meer te weten over cookies? Je kan de website 

www.allaboutcookies.org bezoeken. Deze website voorziet meer informatie en legt gedetailleerd uit 

hoe je cookies kunt verwijderen en toont hoe je vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te 

slaan op jouw computer. 


