
Beleid inzake cookies 
 

Wij gebruiken cookies op onze website. Hieronder vindt u meer informatie over cookies en over 

hoe u deze kunt beheren. Door onze website en/of diensten te gebruiken, aanvaardt u impliciet ook 

het gebruik van cookies zoals beschreven in dit Cookie Beleid. Als u geen cookies wenst, kunt u ze 

uitschakelen door de instructies in dit Cookie Beleid, bijvoorbeeld door uw browserinstellingen te 

veranderen zodat cookies van deze website niet op uw toestel opgeslagen kunnen worden.  

 

Wat zijn cookies ? 
 

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die op uw toestel gedownload 

worden wanneer u een website bezoekt. Bij elk volgende bezoek worden cookies vervolgens 

teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die dat cookie herkent. 

Cookies zijn nuttig omdat ze een website toelaten het toestel van de gebruiker te herkennen. 

Cookies vervullen verschillende taken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u efficiënt tussen 

verschillende pagina’s kunt navigeren, ze onthouden uw voorkeuren en, meer algemeen, verbeteren 

ze uw gebruikservaring. Ze dragen er ook toe bij dat dat de reclame die u ziet op het internet beter 

aansluit bij uw persoon en interesses. 

Sommige cookies bevatten persoonlijke informatie – bijvoorbeeld, wanneer u bij het inloggen klikt 

op “onthoud mij” zal een cookie uw gebruikersnaam opslaan. De meeste cookies zullen geen 

gegevens opslaan die u identificeren, maar zullen in plaats daarvan meer algemene informatie 

verzamelen, zoals hoe gebruikers op de website terechtkomen en het gebruik ervan of zijn algemene 

locatie. 

De meeste browsers ondersteunen cookies (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Safari, etc.). U kunt echter uw browser ook instellen om cookies te weigeren of u kunt uw cookies 

zelf verwijderen wanneer u dat wenst. 

 

Welk type cookies bestaan er ? 
 

Cookies worden ingedeeld: 

1. Op basis van de entiteit die het apparaat of domein beheert waardoor de cookies worden 

verzonden:  

• Cookies van eerste partijen: cookies die naar de computer, terminal of het apparaat van de 

gebruiker worden gestuurd vanaf een computer, apparaat of domein dat door ons wordt 

beheerd en waarop de diensten worden aangeboden.  

• Cookies van derde partijen: cookies die naar de computer, terminal of het apparaat van de 

gebruiker worden gestuurd vanaf een computer, apparaat of domein dat niet door ons wordt 

beheerd, maar door een derde.   



 

2. Op basis van de levensduur van de cookie:  

• Sessiecookies: cookies die zijn ontwikkeld om informatie te verzamelen en bewaren terwijl 

de gebruiker een website of app bezoekt en gebruikt.  

• Permanente cookies: cookies waarin de informatie gedurende een door de verantwoordelijke 

van de cookie bepaalde periode opgeslagen en toegankelijk blijft en kan worden verwerkt. 

Deze periode kan variëren van enkele minuten tot enkele jaren.  

3. Op basis van het doel van de cookie:  

• Essentiële cookies: Essentiële cookies zorgen dat u op de website of app kunt navigeren en 

de u diensten en functies kunt gebruiken. Zonder deze noodzakelijke cookies presteert de 

website of app niet zo goed als wij willen en kunnen wij u de website of app of bepaalde 

diensten of functies ervan mogelijk niet aanbieden.  

• Aanpassings-/voorkeurscookies: Voorkeurscookies verzamelen informatie over uw keuzes 

en voorkeuren. Ze stellen ons in staat om taalinstellingen en andere lokale instellingen te 

onthouden en de website of app hieraan aan te passen.   

• Advertentiecookies: Advertentiecookies zijn ingesteld om op de website of app promoties of 

advertenties op basis van uw interesses te tonen, of om onze advertenties te beheren. Deze 

cookies verzamelen informatie over uw activiteiten op de website, app en andere sites om u 

gerichte advertenties te tonen.  

• Social-mediacookies: Social-mediacookies verzamelen informatie over het gebruik van 

social media.  

• Analytische cookies: Analytische cookies verzamelen informatie over uw gebruik van de 

website of app. Ze stellen ons in staat om de werking ervan te verbeteren. Analytische 

cookies tonen ons bijvoorbeeld welke pagina's op de website het meest worden bezocht; ze 

helpen ons om uw problemen met de website of app te registreren en de doeltreffendheid van 

onze diensten te beoordelen. Hierdoor kunnen we het algemene gebruikspatroon van de 

website of app zien, in plaats van het gebruik door één persoon. We gebruiken de informatie 

om websiteverkeer te analyseren, maar we onderzoeken deze informatie niet om informatie te 

verkrijgen waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd. 

 

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen ? 
 

U kunt cookies toestaan, uitschakelen of verwijderen via uw browser. Daarvoor dient u de 

instructies van uw browser te volgen (meestal te vinden in de “Help”, “Tools” of “Edit”). Een 

cookie of cookiecategorie uitschakelen, verwijdert de cookie niet uit uw browser, dat moet u zelf 

doen vanuit uw browser. Gelieve ermee rekening te houden dat sommige onderdelen van onze 

website niet naar behoren kunnen werken indien u cookies uitschakelt. 


