Cookieverklaring
Wij willen de gebruiker van de Website graag informeren over het gebruik van cookies.
Definitie
Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer van de gebruiker
van een website wordt geplaatst.
Er zijn, eenvoudig gesteld, twee soorten cookies: functionele cookies en tracking cookies.
Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld de taalkeuze of de ingevulde velden van een
formulier. Op die manier hoeft de gebruiker die bij een volgend bezoek aan de website niet
meer opnieuw in te geven.
Tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de gebruiker. Binnen deze
soort dient nog een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds directe of 1st party
tracking cookies en anderzijds indirecte of 3rd party tracking cookies. Directe tracking
cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor statistische doeleinden of om na te gaan of de
gebruiker gemakkelijk zijn weg vindt over de website. Indirecte tracking cookies worden
daarentegen meestal door adverteerders gebruikt om advertenties te tonen die aangepast zijn
aan het specifieke surfprofiel van de gebruiker.
Gebruikte cookies
De Website maakt enkel gebruik van functionele cookies en van directe tracking cookies.
Deze cookies hebben tot doel het gebruik van de Website te optimaliseren, technische keuzes
van de gebruiker te herinneren, statistieken bij te houden, de aangeboden diensten te
verbeteren en eventuele fouten in de Website te identificeren.
Weigeren
Vermits een cookiebestand geplaatst wordt door de website waarop de gebruiker zich bevindt
en geaccepteerd wordt door de browser waarmee de gebruiker naar die website surft, kan de
gebruiker cookies aanvaarden of weigeren door de instellingen van de browser aan te passen.
In de Help-functie van de browser wordt uitgelegd hoe de browserinstellingen gewijzigd
kunnen worden.
De gebruiker kan ervoor kiezen om alle cookies te aanvaarden, indirecte tracking cookies te
weigeren of alle cookies te weigeren. De gebruiker kan de browser ook zo instellen dat hij/zij
een melding krijgt telkens wanneer een cookie geactiveerd wordt.
De gebruiker dient er wel rekening mee te houden dat door technische cookies te weigeren,
sommige functies van de Website niet meer zullen werken.
Impliciete toestemming
Door de Website verder te gebruiken zonder in de browserinstellingen cookies te blokkeren,
gaat de gebruiker ermee akkoord dat de hoger vermelde cookies geplaatst worden.
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