Cookiebeleid

Net 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 deze
kunnen blijven verbeteren.
Google Analytics is een service die aangeleverd wordt door Google, Inc. We gebruiken Google
Analytics en dit houdt in dat we statistiek-cookies gebruiken om ons te helpen analyseren hoe
gebruikers onze website gebruiken. Deze cookies verschaffen ons anonieme informatie, zoals
bijvoorbeeld het feit dat een bezoeker bepaalde pagina's op onze site bekijkt. We gebruiken
blijvende cookies. Deze blijven op uw computer staan wanneer u offline bent gegaan.
Cookies identificeren automatisch uw browser naar onze server, waar u ook inlogt op onze site.
Indien u verkiest dat er geen "cookie"-informatie wordt verzameld, kan u de cookies deactiveren
door deze in uw browser uit te schakelen.
Browsers (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome…) zijn automatisch ingesteld om cookies te
aanvaarden. U kan de instellingen op uw browser wijzigen om cookies die via uw browser op uw
computer zijn opgeslagen, te blokkeren of te verwijderen. Voor meer informatie over hoe u uw
browserinstellingen kan aanpassen of wijzigen, verwijzen we naar uw browserinstructies.
Indien u ervoor kiest onze site te gebruiken zonder cookies te blokkeren of uit te schakelen, zal
u ermee moeten instemmen dat we deze cookies en alle informatie die we inzamelen via deze
technologieën gebruiken (overeenkomstig dit beleid en de rest van ons Privacybeleid.
Gelieve in bijlage de cookie terug te vinden die we zullen gebruiken.

Aard

Type

Naam

Functie

Onontbeerlijk

Wordpress
Cookies

wordpress_*

De site gebruikt het Wordpress-platform als
een platform voor contentbeheer. Cookies
worden gebruikt om uw interacties met de
site te registreren en te onthouden of u
toelating hebt tot pagina's waarvoor
machtiging vereist is. De informatie die door
deze cookies wordt opgeslagen, mag niet
voor commerciële doeleinden worden
gebruikt. Ze zijn van essentieel belang voor
het naar behoren werken van de site en
wanneer u deze deactiveert, zullen
verschillende functionaliteiten van de site
niet langer werken.

wp-settings-*

Met voorkeurcookies kunnen keuzes en
voorkeuren van gebruikers worden
dispatchDisclaimer opgeslagen.
Via deze cookies kan uw taalkeuze voor de
site worden onthouden en voor de
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Functionaliteit Voorkeurcookies

redirect

siteversie die wordt weergegeven met
betrekking tot uw land.

Derde partij

Statistiekcookies

_utma
_utmb
_utmc
_utmz
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Deze cookies worden opgeslagen op uw
computer door externe sites waarvan de
diensten worden gebruikt op deze site.
We gebruiken Google Analytics om
statistische informatie voor onze bezoekers
in te zamelen. Google Analytics slaat
informatie op, zoals de pagina's die u
bezoekt, hoe lang u de site bezoekt, hoe u
de site bereikt en welke links u aanklikt.
Deze gegevens worden ingezameld met
behulp van een JavaScript tag die in de
pagina's van onze website aanwezig is. We
zamelen geen persoonlijke informatie in
(zoals naam en adres) waarmee u zou
kunnen worden geïdentificeerd.

