Cookiebeleid
Cookies
In ons Cookiebeleid vindt u informatie over het gebruik van cookies op onze website. Door uw
bezoek aan en het gebruik van onze website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het
gebruik van cookies zoals hierna beschreven.
Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website, via uw browser,
tijdelijk of permanent op de harde schijf van uw computer of toestel worden bewaard. Cookies
kunnen verschillende functies hebben: het beter afstemmen van de website op uw
voorkeurinstellingen als bezoeker, het bijhouden van statistische gegevens, de inhoud en/of de
publiciteit van de websites op u persoonlijk afstemmen, enz ...
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit
bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het
surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw
webbrowser afsluit.
Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. Onze website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer 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. Permanente cookies kan u
verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.
Sociale media en de bijhorende plug-ins
Heel wat sociale media (zoals o.a. Facebook, Linkedin, Twitter, Google+, Tumblr, …) ontvangen
heel wat informatie over uw surfgedrag via social plug-ins op hun websites (via bijvoorbeeld de
knoppen “Vind ik leuk” of “Delen”). Deze knoppen kunnen zich ook bevinden onze website. U kunt
dit verhinderen door te surfen in private modus van uw webbrowser. Deze functie dwingt de
webbrowser om sporen van uw surfgedrag (cookies, historiek, enz.) te wissen nadat het venster

wordt gesloten en beschermt u aldus om door derden gevolgd te worden (opgelet: deze functie
maakt u niet anoniem op het web).
Aanvaarding
Het niet-aanvaarden of verwijderen of uitzetten van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde
functionaliteiten van onze website niet meer toegankelijk zijn of slecht functioneren. Daardoor kan
de beleving van onze website tegenvallen.

