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Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze
website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin bepaalde gegevens over een gebruiker van de website worden opgeslagen. Er zijn
'session cookies' en 'permanente cookies'.
 Session cookies bevatten informatie die door de website naar je browser gestuurd worden zodat je browser wordt
herkend.
 Permanente cookies zorgen ervoor dat bezoekers van de website kunnen geïdentificeerd worden bij herhaalde
bezoeken aan de website.
De cookies worden op de harde schijf van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van
de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. Cookies lezen enkel de informatie die door
de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie. Een cookie bevat meestal de naam
van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies helpen om de website beter
af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:
 Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van alle onderdelen van deze website. Enkele voorbeelden:
navigatie op de website, webformulieren, ...
 Functionele cookies
Functionele cookies vergemakkelijken het functioneren van de website en zorgen ervoor dat je een meer
gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zij onthouden je voorkeuren, of je deelgenomen hebt aan een enquête of niet, ...
 Performantiecookies
We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met
als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren en efficiënter te maken. Enkele voorbeelden:
bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten, …
 Third-party cookies (cookies van anderen)
Indirecte cookies worden gemaakt of verzonden door een derde partij tijdens je bezoek aan deze website. Denk
bijvoorbeeld aan cookies afkomstig van Google, Twitter en Facebook, ...
Beheer van cookies
Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er
echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Je kan je internetbrowser ook
zodanig instellen dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je
harde schijf worden verwijderd.
Je kan cookies altijd beheren in je browserinstellingen. Hieronder vind je instructies voor de meest gebruikte browsers:

 Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl)
 Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren)
 Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=nl_NL)
 Windows Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/nl-BE/windows-vista/block-or-allow-cookies)
Meer info: www.aboutcookies.org/ (http://www.aboutcookies.org/)
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