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Gebruik en beheer van « cookies » 
 
Algemene principes. Het huidige beleid met betrekking tot het beheer van cookies is van 
toepassing op onze website. Deze worden beheerd door de Verwerkingsverantwoordelijke. 
De website gebruikt cookies teneinde de navigatie meer nauwkeurig en betrouwbaar te 
maken. Bepaalde van deze cookies zijn onmisbaar voor de goede werking van de Website, 
anderen laten toe de ervaring van de gebruiker te verbeteren en laten ons toe om statische 
gegevens van onze bezoekers te verwerken. 
De meeste webbrowsers zijn dermate geconfigureerd dat cookies op automatische wijze 
aanvaard worden. Indien de gebruiker het beheer ervan wenst te personaliseren, dient hij 
de instellingen van zijn webbrowser te wijzigen. Hij zal meer informatie vinden met 
betrekking tot dit onderwerp onder het punt “beheer van de cookies” van de huidige 
bepaling. Door de website te bezoeken en te gebruiken geeft de gebruiker op uitdrukkelijke 
wijze zijn toestemming met het hierna beschreven beheer van de cookies. 

Definitie van cookies. Een « cookie » is een gegevensbestand of tekstbestand dat de server 
van een Website tijdelijk of permanent zal opslaan op het toestel van de gebruiker (harde 
schijf van zijn computer, tablet, smartphone of ieder ander gelijkaardig toestel) door gebruik 
te maken van de browser van de gebruiker. De cookies kunnen tevens worden geïnstalleerd 
door derden waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt. 
De cookies bewaren bepaalde informatie, zoals taalvoorkeuren van de bezoekers of de 
inhoud van het winkelmandje. Andere cookies bewaren statistieken die betrekking hebben 
op de gebruikers van de Website of zorgen ervoor dat grafieken correct worden 
weergegeven en dat de applicaties op de website naar behoren werken. Nog andere cookies 
laten toe dat de inhoud en/of de publiciteit van de website worden aangepast aan de 
gebruiker. 

Gebruik van cookies op de website. De website maakt gebruik van de volgende soorten 
cookies: 

- De noodzakelijke of technische cookies: deze cookies zijn onontbeerlijk voor de 
exploitatie van de website en zorgen voor de goede communicatie en 
vergemakkelijken het browsen; 

- De statistische of analytische cookies: deze cookies laten toe de bezoekers te 
herkennen en het aantal te tellen, alsook hun browsegedrag te bewaren wanneer zij 
de website bezoeken. Hierdoor wordt het browsen van de gebruiker vergemakkelijkt 
en dit laat de gebruiker toe om makkelijker te vinden waar hij naar op zoek is;  

- De functionele cookies: deze cookies laten toe om specifieke functies van de website 
te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te 
verbeteren, vooral nu de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt 
(bijvoorbeeld de taal); 

- Social media plugins: deze cookies worden geplaatst door social media providers 
zoals Facebook, Instragram, Linkedin. Voor het cookiebeleid van deze cookies 
verwijzen we u door naar de respectievelijke verantwoordelijken. 

- De cookies die betrekking hebben op prestaties: deze cookies bewaren informatie 
met betrekking tot de manier waarop de website door de gebruikers gebruikt wordt. 
Zij laten tevens toe de prestaties van de website te evalueren en op continue wijze te 
verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers bij te houden, door de pagina’s 
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en de meest populaire kliks te identificeren), en om de commerciële aanbiedingen 
beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker; 

- De traceringscookies: de website gebruikt traceringscookies via Google Analytics 
teneinde de Verwerkingsverantwoordelijke te helpen bij het verwerken van de wijzen 
waarop de gebruikers reageren en interageren met de inhoud van de Website, en die 
anonieme bezoekersstatistieken genereert. Deze statistieken laten toe om de 
website op permanente wijze te verbeteren en de gebruiker pertinente inhoud aan 
te bieden. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt Google Analytics teneinde zich 
een beeld te kunnen vormen van het websiteverkeer, de oorsprong van dit verkeer 
en van de bezochte webpages. Dit betekent dat Google optreedt als onderaannemer. 
De informatie verzameld door Google Analytics wordt op anonieme wijze tot stand 
gebracht. Het is, bijvoorbeeld, niet mogelijk om de personen te identificeren die de 
website bezoeken. Voor meer specifieke informatie, dient de gebruiker het beleid 
van Google te raadplegen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, 
beschikbaar op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_u... 

 

De bewaringstermijn van de cookies varieert al naargelang hun type: de onontbeerlijke 
cookies worden over het algemeen bewaard totdat de browser wordt gesloten, terwijl 
functionele cookies een jaar geldig blijven en cookies met betrekking tot de prestaties vier 
jaar. 

De Verwerkingsverantwoordelijke geeft de publieke zoekmachines toestemming om de 
website te bezoeken via « spiders », met als doel de toegang tot en de inhoud van de 
website via deze zoekmachines toegankelijk te maken, zonder dat de 
Verwerkingsverantwoordelijke enig recht tot archivering van de website toekent. De 
Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dergelijke toestemming te 
allen tijde in te trekken. 

Het beheer van de cookies. De meerderheid van de browsers zijn dermate ingesteld dat zij 
op automatische wijze cookies aanvaarden, maar alle browsers laten toe de instellingen te 
personaliseren in functie van de voorkeuren van de gebruiker. Indien de gebruiker niet 
wenst dat de website cookies op zijn computer/mobiel toestel plaatst, kan hij de cookies 
makkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. De 
gebruiker kan zijn browser eveneens programmeren zodat hem een melding wordt 
verstuurd wanneer hij een cookie ontvangt, zodat de gebruiker kan beslissen om deze al dan 
niet te aanvaarden. 
Indien de gebruiker bepaalde cookies wenst de blokkeren en/of beheren, kan hij dit doen 
door de volgend link te volgen, gelieerd aan zijn browser: 

- InternetExplorer: http://windows.microsoft.com/e... 
- Chrome: https://support.google.com/acc...  
- Firefox: https://support.mozilla.org/en... 
- Safari: http://support.apple.com/kb/PH... 
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Indien de gebruiker de cookies van Google Analytics niet wenst te aanvaarden, kan hij dit 
aangeven via het bericht met betrekking tot de cookies dat verschijnt wanneer hij voor de 
eerste maal de website gebruikt, of door de instellingen van zijn browser dermate te 
wijzigen dat cookies worden geweigerd. 

Om op geen enkele website meer door Google Analytics te worden getraceerd, kan de 
gebruiker de volgende website gebruiken: http://tools.google.com/dlpage... 
In de hypothese waarin de gebruiker bepaalde cookies deactiveert, is het mogelijk dat 
bepaalde delen van de website niet toegankelijk en/of te gebruiken zijn, of dat deze maar 
gedeeltelijk toegankelijk en/of te gebruiken zijn. 
 

Overzicht cookies: 

Type cookie Verantwoordelijke Detail 
_ga Google Analytische cookie 
_ga_CWTXDVNMGM Google Analytische cookie 
_ga_gtag_UA_211593963_1 Google Analytische cookie 
_ga_gid Google Analytische cookie 
   

 


