Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje dat door de webserver in de browser van uw computer of uw
mobiel apparaat opgeslagen wordt wanneer een website bezocht wordt. Een cookie bevat een
unieke code die toelaat om uw browser te herkennen. Cookies kunnen geplaatst worden door de
webserver van de website die u bezoekt of door partners waarmee een website samenwerkt. De
server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen
toegang tot andere informatie die zich op uw computer bevindt. De bedoeling van cookies is om
de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker en sneller te laten verlopen. Alsook
helpen ze de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.
Cookiebeleid
Hieronder volgt een lijst van de cookies die op deze website gebruikt worden.
Als u het gebruik van cookies niet toestaat, zullen sommige functies en pagina's niet werken zoals
verwacht. Deze website heeft geen controle over de verspreiding van eventuele cookies van
derden.











Directe cookies: worden gemaakt of verzonden door deze website tijdens uw bezoek.
Indirecte cookies: worden gemaakt of verzonden door een derde partij tijdens uw bezoek
aan een webpagina (vb cookies van Google, Twitter en Facebook).
Functionele cookies: waken over de correcte werking van de website (vb. cookies voor login
of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies behoren ook tot de directe cookies.
Comfortcookies: worden op de website geplaatst voor statistische, sociale en commerciële
doeleinden of om algemene gebruiksprofielen te maken. Comfortcookies dragen bij tot het
surfen comfortabeler, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. Dit soort cookies
kunnen zowel directe- als indirecte cookies zijn.
Cookies voor statistische doeleinden registreren de geraadpleegde pagina's van de website
(vb. Google Analytics);
Cookies voor sociale media zorgen ervoor dat de inhoud van de bezochte website gedeeld
kan worden op sociale netwerken als Twitter, Facebook, Google+ ...
Permanente cookies: blijven op de harde schijf voor een lange, vooraf gedefinieerde periode
of tot u ze verwijdert. Ze worden geactiveerd telkens u de website bezoekt die u de cookie
bezorgde. Dit geldt vooral voor cookies afkomstig van sociale media. Permanente cookies
zijn meestal comfortcookies.
Sessiecookies of tijdelijke cookies: zij maken de surfervaring van een surfsessie makkelijker.
Deze begint wanneer u de browser opent en eindigt wanneer u het browserscherm weer
sluit. Zodra u de browser sluit, verdwijnen alle sessiecookies. Sessiecookies zijn over het
algemeen functioneel.

Nadere informatie over cookies
U kan via uw browserinstellingen de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment
de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Meer
informatie hierover kan u terugvinden via de ‘Help’ van uw browser.

