Cookiebeleid

Zoals de meeste andere websites maken we gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën
om ons te helpen begrijpen hoe mensen onze website gebruiken zodat we verbeteringen
kunnen blijven aanbrengen.
Google Analytics is een service die door Google, Inc. wordt verstrekt. Wij maken gebruik van
Google Analytics en daarom gebruiken we statistiekcookies om ons te helpen analyseren hoe
gebruikers onze website gebruiken. Deze cookies geven ons anonieme informatie, bijvoorbeeld
het feit dat een bezoeker bepaalde pagina’s bekijkt op onze site. Wij gebruiken permanente
cookies. Die blijven op uw computer wanneer u offline bent.
Cookies identificeren automatisch uw browser bij onze server elke keer er een interactie is met
onze site. Indien u er de voorkeur aan geeft dat we geen “cookie” informatie van u verzamelen,
kunt u de cookies deactiveren door ze uit te schakelen in uw browser
Browsers (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome…) zijn aanvankelijk geconfigureerd om
cookies te aanvaarden U kunt de instelling op uw browser wijzigen om cookies die via uw
browser op uw apparaat zijn geïnstalleerd te blokkeren of te verwijderen. Neem uw
browserinstructies door om meer te leren over hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen of
wijzigen.
Indien u kiest om onze site te gebruiken zonder cookies te blokkeren of uit te schakelen, geeft u
toestemming dat wij deze cookies mogen gebruiken en dat we alle informatie mogen gebruiken
(in overeenstemming met dit beleid en ook het Privacybeleid) die we door middel van deze
technologieën hebben verzameld.
Hierbij vindt u de cookie dat we gebruiken.
Aard

Type

Naam

Functie

Essentieel

Wordpress Cookies

worpdress_*
wp-settings-*

De site gebruikt het
Wordpress-platform
als om de inhoud van
de site te beheren.
Cookies worden
gebruikt om uw
interacties met de
site te melden en ze
herinneren zich of u
toegang krijgt tot
beperkte pagina’s
waar toestemming
voor nodig is. De
informatie die door
deze cookies wordt
opgeslagen kan niet
voor commerciële
doeleinden worden
gebruikt. Cookies zijn

van cruciaal belang
voor het juiste
functioneren van de
site en als u ze
uitschakelt zullen een
aantal
functionaliteiten van
de site niet langer
werken.

Functionaliteit

Voorkeurscookies

redirect
dispatchDisclaimer

Voorkeurscookies
laten toe dat de
keuzes die de
gebruiker maakt en
zijn/haar voorkeuren
opgeslagen worden.
Dankzij deze cookies
kan de site
herkennen aan welke
taal u de voorkeur
geeft en dat de
siteversie die
relevant is voor uw
land wordt
weergegeven.

Derden

Statistiek cookies

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Deze cookies worden
op uw machine
opgeslagen door
externe sites die
services aanbieden
die op deze site
worden gebruikt.
Wij gebruiken Google
Analytics om
statistische
informatie te
verzamelen, zoals de
pagina’s die u
bezoekt, hoeveel tijd
u doorbrengt op de
site, hoe u de site
hebt bereikt, en op
welke links u klikt.
Deze gegevens
worden opgehaald

door middel van een
JavaScript tag die
aanwezig is in de
pagina’s van onze
website. Wij halen
geen persoonlijke
informatie op (bv. uw
naam en adres) die u
zou kunnen
identificeren.

