COOKIE POLICY

a.

Wat is een cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s
van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van
uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek opgehaald
worden. Cookies kan u steeds verwijderen via de instellingen van uw browser.

b.

Welke cookies worden geplaatst.

De website maakt gebruik van volgende cookies:
1. Permanente cookies.
Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website.
De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Indien u toestemming hebt
gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden.
Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een
prettiger gebruik van onze website kunt maken (vb. taalkeuze). Permanente cookies kan u steeds
verwijderen via de instellingen van uw browser.
2. Sessie cookies.
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek
heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van
onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je uw webbrowser afsluit.
3. Tracking cookies.
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd
zodra u onze website bezoekt. Het aan de hand van uw surfgedrag opgebouwde profiel dient alleen
om de inhoud af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
4. Google Analytics.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google; dit als deel van de
Analytics-dienst. Deze dienst wordt door ons gebruikt om rapporten te krijgen over hoe onze
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij
hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer derden deze informatie voor Google verwerken. Wij
hebben hier geen enkele invloed op.
Google heeft van ons de toestemming gekregen om de analytics informatie te gebruiken voor andere
Googlediensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt
door Google opgeslagen op servers die gelokaliseerd zijn in de Europese Unie en/of de Verenigde

Staten. Google is aangesloten bij het US Privacy-Schield-programma van het Amerikaanse Ministerie
van Handel, waardoor zij een passend gegevensbeschermingsniveau dienen te voorzien.

c.

Beheer van cookies.

Wanneer uw computer, tablet of smartphone door meer dan één persoon gebruikt wordt of er gewerkt
wordt met meerdere internetbrowsers is het mogelijk dat verschillende keuzes worden gemaakt om het
plaatsen van cookies toe te staan. Daarom zijn de keuzes die u als betrokkene/gebruiker maakt mogelijks
niet permanent.
Gezien voormelde factoren door ons niet te verifiëren zijn, kan er niet worden gewaarborgd dat de door u
ingestelde keuzes permanent zijn en raden wij u aan u keuzes regelmatig te controleren en indien nodig te
actualiseren.

d.

Verwijderen van cookies.

U kan de bestaande cookies op uw apparaat verwijderen. Hiervoor dient u te kijken in de handleiding van uw
browser onder de afdeling “Help” en te zoeken naar “cookies beheren”. Door de bestaande cookies van onze
website te verwijderen, zal u bij een volgend bezoek opnieuw gevraagd worden om met ons cookiebeleid
akkoord te gaan.
Voor de verdere vragen betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens, gelieve door te klikken op
de link op onze website voor ons privacy beleid.
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