Cookieverklaring
Deze cookieverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij informatie over u verzamelen,
met behulp van cookies en andere volgtechnologieën wanneer u onze website bezoekt.
Laatste update cookieverklaring: 21.01.2019

1 Wat zijn cookies en persoonsgegevens?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere
apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u de website bezoekt.
In dit tekstbestand wordt het volgende opgeslagen: de naam van de website waar de cookie
vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw
computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd
uniek nummer.
Sommige cookies kunnen informatie over u (persoonsgegevens) verzamelen.

2 Hoe vragen we toestemming om cookies te plaatsen?
Bij het bezoeken van de website wordt er een banner getoond die u informeert over het gebruik
van cookies op deze website. Alle informatie met betrekking tot deze cookies kan u in deze
cookieverklaring lezen.
Op dit moment plaatst de website enkel cookies die noodzakelijk zijn om een door u gevraagde
dienst of functie te leveren en cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de
website. Voor deze cookies hebben we geen toestemming nodig.
Als u geen cookies wil, lees dan titel 4.

3 Welke cookies gebruiken we?
3.1 Sessie cookies
Sessie-cookies zijn tijdelijke functionele cookies die op uw computer/apparaat blijven totdat u de
website weer verlaat. Dit zijn cookies die nodig zijn omdat de website of de door u gevraagde
dienst zonder het gebruik van deze cookies niet of minder goed functioneert. De cookies hebben
een minimale weerslag op uw privacy.
Naam cookie

TAAL

Doel van de cookie

De taalkeuze van de
gebruiker onthouden

Gegevens

Gekozen taal

Bewaartermijn
cookie
Sessie

4 Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Cookies kan u
via de browserinstellingen op uw computer weigeren of verwijderen. De wijze hoe dit kan gebeuren
verschilt van browser tot browser. Raadpleeg indien nodig de handleiding en helpfunctie van uw
browser. Deze instellingen moet u steeds per browser en per computer/apparaat apart instellen!
●
●
●

Cookie instellingen Internet Explorer
Cookie instellingen Chrome
Cookie instellingen Firefox

Het niet-aanvaarden of verwijderen of uitzetten van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde
functionaliteiten van de website slecht of niet functioneren. Daardoor kan de beleving van de site
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tegenvallen.

5 Gebruiken we andere volgtechnologieën?
Als u de website bezoekt verzamelen we automatisch technische gegevens (logbestanden) om het
gebruiksgemak van de website te verbeteren.
Concreet verzamelen we uw
(besturingssysteem en browser).

IP-adres,

het

tijdstip,

de

webpagina

en

de

Useragent

Deze verwerking is essentieel om onze bedrijfsvoering te optimaliseren. We gebruiken deze
technische gegevens om de functionaliteit, het gebruiksgemak en de veiligheid van onze website te
verbeteren. Op basis van de gegevens van alle bezoekers van de website kijken we ook na hoeveel
bezoekers we hebben per maand, wanneer het bezoek plaatsvindt, welke pagina’s het meest
bezocht worden en met welke browser en of er problemen optreden tijdens een websitebezoek.
Indien wettelijk vereist, bezorgen we deze gegevens ook aan bevoegde instanties voor
gerechtelijke doeleinden.
Wij hanteren een standaard bewaartermijn van één jaar voor de logbestanden.

6 Wil u ons een vraag stellen of uw recht op inzage, correctie,
bezwaar, beperking of verwijdering uitoefenen?
Hoe u ons een vraag kan stellen en hoe u uw rechten kan uitoefenen, kan u lezen in de
privacyverklaring op onze website.

7 Wijzigingen in deze verklaring
Als we wijzigingen aanbrengen in deze cookieverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier
gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.
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