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I. Preambule  

Dit beleid, dat de Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV) en het Beleid Persoonsgegevens van de Site 

aanvult, specificeert de cookies en trackers die op de Site worden gebruikt door de Uitgever of zijn 

Dochterondernemingen, alsmede de middelen die U ter beschikking staan om hun plaatsing te 

aanvaarden of te weigeren. 

 

De definities in de Gebruiksvoorwaarden van de Site zijn ook van toepassing op dit beleid. 

 

II. Cookiebeleid  

a) Wat is een cookie?  
 

Een cookie is een reeks gegevens, meestal klein van formaat en geïdentificeerd met een naam, die 

dankzij de browser van de internetgebruiker op zijn computer kan worden geplaatst wanneer hij een 

website of applicatie raadpleegt.  

Met een cookie kan de uitgever ervan de computer identificeren waarop deze is opgeslagen, voor de duur 

van de geldigheid of de opslag van het cookie. Cookies hebben vele toepassingen, waarvan sommige 

essentieel zijn voor het gebruik van de site, terwijl andere bijvoorbeeld de optimalisering en 

personalisering van de weergegeven inhoud of het maken van statistieken mogelijk maken. 

 

De term "cookie" in dit Beleid wordt in de ruimste zin opgevat en omvat alle trackers die tijdens het 

raadplegen van de Site worden opgeslagen en/of gelezen, ongeacht het type computer die u gebruikt 

(computer, smartphone, digitale tablet, enz.). 

b) Cookies gebruikt op de Site  
 

Op de Site worden verschillende soorten cookies geplaatst: 

 

1. De cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Site  

Dit zijn cookies die een optimale werking van de Site mogelijk maken. 

 

U kunt bezwaar maken tegen het plaatsen van deze cookies en ze verwijderen via de instellingen van uw 

browser. Zonder deze cookies kunt u de Site echter niet normaal gebruiken en kan uw ervaring 

verslechteren. 

 

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met het minder goed 

functioneren van de diensten van de Site als gevolg van de onmogelijkheid om de cookies die nodig zijn 

voor het functioneren ervan op te slaan of te raadplegen en die uu hebt geweigerd of verwijderd. 

 

Cookies gebruikt op de Site : 

 

Doel Looptijd 

Uw cookie-toestemmingskeuzes opslaan 1 jaar 

Chat functionaliteit 1 jaar 

Site Veiligheid 1 dag 

Inloggen klantaccount  23 dagen  

 



 

 

2. Cookies waarvoor uw toestemming vereist is  

Dit zijn cookies, ook van derden, die worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden.  

 

U kunt het plaatsen van deze cookies accepteren of er bezwaar tegen maken door gebruik te maken van 

de module "Cookiebeheer" op de Site. Zonder deze cookies kunt U de Site normaal gebruiken. 

 

Via de links in de module "Cookiebeheer" op de Site, kunt u ook toegang krijgen tot het privacybeleid van 

de uitgevers van cookies van derden die op de Site worden gebruikt, en dus : 

- de informatie raadplegen betreffende de verwerking die deze uitgevers voor eigen rekening en 

verantwoordelijkheid uitvoeren op basis van de navigatiegegevens die zij verzamelen via de 

cookies die zij publiceren; 

- hun contactgegevens verkrijgen, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen om uw 

rechten met betrekking tot de door hen verzamelde gegevens uit te oefenen. 

 

Cookies gebruikt op de Site : 

 

Advertentiecookies:  

De advertentiecookies die op de Site worden gebruikt, stellen ons in staat u advertenties aan te bieden die 

zijn aangepast aan uw interesses op basis van uw navigatie op de Site, maar ook op andere sites. 

 

Analytische cookies: 

De cookies voor meting van het aantal bezoekers stellen ons in staat om statistieken te genereren over 

het aantal bezoekers en het gebruik van de verschillende elementen waaruit de Site bestaat, die nuttig zijn 

voor de verbetering ervan, alsook om statistieken te genereren in verband met onze Facebook-pagina. 

 

Looptijd : 

 looptijd van cookies: maximaal 13 maanden 

 bewaartermijn van de bijbehorende gegevens: maximaal 25 maanden 

 

c) Beheer van cookies  
 

Wanneer u de Site bezoekt, informeert een venster u over de aanwezigheid van cookies en nodigt het u 

uit uw keuzes aan te geven, hetzij in het algemeen, hetzij per type cookie. 

 

U kunt zich op elk moment informeren en de parameters voor het aanvaarden of weigeren van cookies 

instellen door naar de module "Cookiebeheer" te gaan die op elke pagina van de Site toegankelijk is. U 

kunt uw voorkeuren ofwel over het algemeen voor de Site kiezen, ofwel per cookie.  

 


