Over dit cookiebeleid
Dit cookiebeleid verschaft meer informatie over de verschillende soorten computercookies en
waarom wij ze gebruiken. Onderstaande informatie is bedoeld om u een beter begrip bij te brengen
over wat cookies zijn en welke rol zij spelen wanneer u onze website bezoekt. De EU-wetgeving eist
sinds eind mei 2012 dat alle websites die cookies gebruiken u daarvan op de hoogte brengen en uw
uitdrukkelijke toestemming vragen om gegevens over uw surfgewoonten op te slaan en op te
vragen.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website op je computer kunnen
worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je
taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie
opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan
bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.
Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch
verwijderd wanneer je de browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd
op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent
cookie).
Waarom gebruiken we cookies?
De beheerder van deze website, gebruikt op deze website twee soorten cookies: cookies voor
functionele doeleinden en cookies voor analytische doeleinden.
Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk
zijn voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze
website wil lezen.
Wij gebruiken daarnaast ook Google Analytics voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst
cookies die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we onder meer hoeveel
keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van
onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp
waar veel interesse voor is. Voor het gebruik van deze cookies voor analysedoeleinden wordt
voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Je kan dus weigeren dat deze cookies op jouw toestel
worden geplaatst.
Welke cookies worden gebruikt op deze website?
Hieronder vind je een lijst van de cookies die wij gebruiken, en waarvoor ze dienen.
Functionele cookies
Deze cookies kan je niet weigeren als je op onze website wil surfen.
Naam

Vervaltermijn

Doel

cookieconsent_status Deze cookie heeft een levensduur Deze cookie onthoudt de taal van de
van 12 maanden
website die je bezocht hebt.

Analyse cookies
Deze cookies kan je wel weigeren als je op deze website wil surfen.
Naam

Vervaltermijn

Doel

_ga

Deze cookie heeft een
levensduur van 13
maanden.

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om
website bezoeken te meten en te analyseren. Door deze
cookie kan Google Analytics de bezoeker herkennen.

_gat-UA- Deze cookie heeft een
****
levensduur van 13
maanden.

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om
website bezoeken te meten en te analyseren.

_gid

Deze cookie heeft een
levensduur van 13
maanden.

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om
website bezoeken te meten en te analyseren.

__atuvc

Deze cookie heeft een
levensduur van 24
maanden.

Deze cookie houdt bij hoeveel keer een pagina werd gedeeld.

Toestemming voor ons gebruik van cookies
De meeste internetbrowsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden. Wenst u echter geen cookies
te ontvangen, dan kunt u uw browserinstellingen wijzigen om u te verwittigen wanneer cookies
worden verzonden of cookies gewoon weigeren. Voor informatie hierover kunt u bijvoorbeeld
terecht op:
Internet explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB
Indien u op onze website blijft surfen nadat u onze melding over cookies hebt ontvangen en
aanvaard, houdt dit in dat u blijft instemmen met ons gebruik van cookies.
U kunt uw toestemming voor ons gebruik van cookies te allen tijde intrekken. Cookies die op uw
apparaat werden geïnstalleerd beperken of blokkeren, kunt u met behulp van uw
browserinstellingen. In de helpfunctie van uw browser vindt u terug hoe u dat doet. Bovendien kunt
u uw browserinstellingen gebruiken om geïnstalleerde cookies te verwijderen. Opgelet: indien u
dergelijke browserinstellingen selecteert, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot onze website
of dat zijn functies beperkt zijn.
Als u wilt afzien (opt-out) van cookies van derden betreffende gedragsgericht adverteren, gaat u
naar www.youronlinechoices.eu . Opgelet: het afzien van deze cookies betekent niet dat u geen
online- advertenties meer ontvangt. Het betekent dat het bedrijf of de bedrijven die u via de opt-out
hebt verlaten geen marketing op maat van uw internetvoorkeuren en gebruikspatronen meer
afleveren.
Wijzigingen in ons cookiebeleid
Wij behouden ons het recht om dit Cookiebeleid op elk ogenblik te wijzigen of anderszins bij te
werken volgens de best practices.

