POLICY I.V.M. GEBRUIK VAN COOKIES
Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt
ons om u een betere ervaring te kunnen aanbieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze
site te verbeteren.
Een cookie is een klein bestandje bestaande uit letters en cijfers dat we opslaan in uw browser of op de harde schijf
van uw computer, als u dat toestaat. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw
computer.
Een aantal functies van onze site hangt af van cookies om correct te kunnen functioneren en wordt binnen het kader
van de wetgeving beschouwd als zijnde strikt noodzakelijk (essentiële cookies). Er zal u nooit worden gevraagd om uw
toestemming om deze cookies te plaatsen, maar u kunt ze wel uitschakelen via de instellingen van uw browser.
De cookies die wij gebruiken zijn “analytische” cookies. We kunnen er het aantal bezoekers mee herkennen en tellen
en we kunnen zien hoe ze doorheen de site browsen. Zo kunnen we de manier waarop onze website werkt, verbeteren,
bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. U kunt in de onderstaande lijst
meer informatie terugvinden over de individuele cookies die we gebruiken en waarom we ze gebruiken:

UTMA
Deze cookie wordt naar de browser weggeschreven bij het eerste bezoek aan onze site via die bepaalde browser.
Wanneer de cookie door de gebruiker van de browser evenwel wordt gedeletet, en onze site opnieuw wordt bezocht
door die browser, dan wordt een nieuwe utma-cookie geschreven met een ander uniek ID. De cookie wordt gebruikt
om unieke bezoekers van onze site te bepalen en wordt geüpdatet iedere keer een pagina wordt bekeken. Deze
cookie gaat bovendien gepaard met een uniek ID dat Google Analytics als extra veiligheidsmaatregel gebruikt om
zowel de geldigheid als de toegankelijkheid van de cookie te garanderen.
Loopt af: Nu + 2 jaar

UTMB
Deze cookie wordt gebruikt om een gebruikerssessie met onze site tot stand te brengen en voort te zetten. Wanneer
een gebruiker een pagina op onze site bekijkt, probeert de Google Analytics-code deze cookie te updaten. Wordt
de cookie niet gevonden, dan wordt een nieuwe cookie geschreven en wordt een nieuwe sessie tot stand gebracht.
Iedere keer een bezoeker een andere pagina van onze site bezoekt, wordt deze cookie geüpdatet om te verstrijken
binnen de 30 minuten, waardoor dus een enkele sessie wordt voortgezet zolang de activiteit van de gebruiker blijft
duren binnen intervallen van 30 minuten. Deze cookie vervalt wanneer een gebruiker langer dan 30 minuten pauzeert
op een pagina op onze site.
Loopt af: Nu +30 Minuten

UTMC
Deze cookie functioneert samen met de utmb-cookie om te bepalen of er al dan niet een nieuwe sessie tot stand
moet worden gebracht voor de gebruiker. Deze cookie gaat evenwel niet gepaard met een vervaltermijn, maar vervalt
wanneer de gebruiker zijn browser sluit. In het geval een gebruiker onze site bezoekt, zijn browser sluit en dan binnen
de 30 minuten terugkeert naar onze website, wijst de afwezigheid van de utmc-cookie erop dat een nieuwe sessie
moet worden gestart, ondanks het feit dat de utmb-cookie nog niet is vervallen.
Loopt af: Einde van de sessie

UTMZ
Deze cookie slaat het type verwijzing op die door de bezoeker wordt gebruikt om onze site te bereiken, ongeacht
of dit gaat via de rechtstreekse methode, via een verwijzingslink, een zoeksessie op een website, of een campagne
zoals een advertentie of een e-maillink. Deze cookie wordt gebruikt voor het berekenen van het zoekmachineverkeer,
reclamecampagnes en paginanavigatie op onze eigen site. Deze cookie wordt vernieuwd elke keer een pagina wordt
bekeken op onze site.
Loopt af: Nu + 6 Maanden

ANDERE
Deze cookies bezorgen de bezoeker van de website een meer “persoonlijke” ervaring door het controleren van
de menu’s, animaties en de lettertypegroottes voor een betere kijkervaring. Deze cookies hebben een invloed op
de manier waarop een website eruit ziet en/of zich gedraagt. Deze cookies worden NIET gebruikt voor gerichte
reclamedoeleinden.
Loopt af: Einde van de sessie

ANALYTICS
Onze site maakt ook gebruik van cookies van derden om anonieme trafiekgegevens te verzamelen over uw gebruik van
onze site. Deze informatie wordt opgeslagen door Google en hangt af van diens privacybeleid dat u kunt raadplegen
op: http://www.google.com/privacy.html. Google Analytics verzamelt informatie zoals de pagina’s die u bezoekt op
onze site, de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt en de tijd die u doorbrengt op onze pagina’s. De
bedoeling van deze informatie is om ons te helpen om onze site te verbeteren voor toekomstige bezoekers.
Door deze website te gebruiken, aanvaardt u dat we cookies op uw toestel kunnen opslaan en er toegang toe kunnen
hebben. U kunt de installatie van alle, of bepaalde, cookies weigeren door de instelling in uw browser aan te passen.
Maar als u gebruik maakt van de instelling van uw browser om alle cookies te blokkeren (ook de essentiële cookies)
bestaat de kans dat u geen toegang meer krijgt tot onze site of tot een gedeelte ervan.

