
COOKIE MANAGEMENT 

Cookie managementbeleid  

Wij gebruiken van cookies om uw online ervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de 

inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie 

van cookies weigeren, maar in dit geval zullen sommige delen van onze sites niet of niet optimaal 

werken. Zodra u doorgaat met browsen zonder uw cookie-instellingen te wijzigen en op de koppeling 

"Cookies accepteren" te klikken, zullen we overwegen dat u de installatie van cookies accepteert.  

Wat is een cookie?  

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de server van de website die u 

bezoekt en dat is geregistreerd op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat. De cookie 

bevat een unieke code om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan de website 

(sessiecookie) of tijdens toekomstige herhaalde bezoeken.  

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners 

waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die deze 

zelf heeft geplaatst; het heeft geen toegang tot enige informatie op uw computer of mobiele 

apparaat.  

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, 

een vervaldatum en een unieke gecodeerde code.  

Cookies zorgen voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website en 

helpen de bezoeker om te navigeren tussen verschillende delen van de website (bijv. Taal van de 

gebruiker, ...). Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of advertentie op 

een site relevanter voor de bezoeker te maken, of om deze aan te passen aan de voorkeuren en 

behoeften van de bezoeker.  

Cookie management  

U kunt de installatie van cookies weigeren via de instellingen van uw browser. U vindt op deze site de 

procedure voor het weigeren van cookies in de meest gebruikte browsers. U kunt op elk gewenst 

moment ook cookies verwijderen die al op uw computer of uw mobiele apparaat zijn geïnstalleerd.  

1. Uw toestemming  

Met het waarschuwingsbericht op de startpagina kunt u uw instemming met ons cookie-beleid 

kenbaar maken. Door deze toestemming te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot de openbare 

delen van de site, maar sommige functies zijn beperkt of onmogelijk. 

2. De verschillende soorten cookies die worden gebruikt  

2.1. Essentiële cookies  

Sommige technische cookies zijn essentieel voor elke navigatie en zijn niet rechtstreeks toegankelijk 

of opgeslagen door onze site. Deze cookies bevatten geen andere gegevens dan uw IP-adres, nodig 

voor uw internetten. Ze zijn, daar bijvoorbeeld om gebruikers te helpen bij het navigeren op de 



website en hen te helpen naar de vorige pagina's terug te gaan. Met uw browserinstellingen kunt u 

deze cookies beheren, maar ze verbieden kan een goede functionering van onze website voorkomen.  

2.2. Statistische cookies  

Statistische cookies (of analytische cookies) verzamelen informatie over uw browsen op onze site en 

stellen ons in staat om de bruikbaarheid te verbeteren. Analyse statistiek is strikt anoniem en stelt 

ons in staat het meest of minst bezochte pagina’s te identificeren en om de algemene 

gebruikspatronen van de site te kennen. Het is ook het middel van pagina’s te identificeren, detectie 

van de navigatie moeilijkheden van op de site de effectiviteit van advertenties schatten op onze 

eigen producten. Voor sommige analyses gebruiken we Google Analytics die op verschillende 

manieren kunnen worden uitgeschakeld afhankelijk van de gebruikte browsers (modules en 

extensies van derden, blokkering van de site www.google-analytics.com/*, ...).  

2.3. Functionaliteitscookies  

In gevallen waarin dit nuttig is, kunnen we functiecookies gebruiken om de keuzes te onthouden die 

u op onze site maakt:  

- onthouden van uw voorkeuren (taal, valuta, locatie, navigatiegegevens, enz ...)  

- vermijd dat u uw keuzes herhaalt tijdens elk bezoek aan de site  

- verzamel de informatie die wordt gecommuniceerd in de online formulieren.  

2.4. Cookies van derden  

Onze site kan enkele partneradvertenties presenteren en hen eigen cookies genereren. Deze externe 

adverteerders worden op de hoogte gebracht van uw bezoek aan onze site maar het contract met 

hen gesloten, stelt hen alleen in staat om de gegevens anoniem te verwerken. Het kan YouTube-

video's, Facebook-links, Twitter-koppelingen en cookies van het advertentiebedrijf Online zijn. Door 

hun cookies op uw werkstation op te slaan, kunnen deze adverteerders u herkennen tijdens een 

volgend bezoek aan hun site. Dit stelt ons in staat om  

handelsbetrekkingen met onze partners te optimaliseren. Deze cookies kunnen worden geblokkeerd 

of gewist door uw browseropties.  

2.5. Flash-cookies  

Sommige pagina's van de site presenteren animatievideo's "Adobe Flash Player". De displayfuncties 

vereisen cookies die nodig zijn voor het opslaan van instellingen en uw voorkeuren. Flash-cookies 

worden op uw computer opgeslagen, maar worden niet beheerd door uw browser. Jullie moten 

speciale hulpmiddelen gebruiken of rechtstreeks van de website Adobe. Deze Adobe-site legt uit hoe 

u Flash-cookies kunt uitschakelen: http://helpx.adobe.com/flash – player/kb/disable  

- lokaal - gedeeld - objecten - flash.html Het uitschakelen van Flash-cookies voorkomt echter 

bepaalde functies, waaronder afspelen van video-inhoud. Om Flash-cookies te wissen, gebruikt u het 

configuratiescherm op de Adobe-website: 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07. 

html.  

  



3. Hoe kunt u uw keuzes uitvoeren, afhankelijk van de browser die u gebruikt?  

Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Voor Safari: http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471 

Voor Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

Voor Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 

Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html  

Voor andere browsers: raadpleeg de hulp van uw browser. 


