
COOKIEVERKLARING 

 

De lijst van onze cookies en partners vindt u hier. 

Wat is een cookie?  

Zodra u een website bezoekt, slaat uw terminal* kleine tekstbestanden op. Dat zijn cookies. Daarmee 
kan de website-eigenaar uw toestel identificeren zolang de cookie geldig is of wordt bewaard. 

De term ‘cookies’ verwijst naar elke technologie waarmee uw surfgedrag als gebruiker in kaart wordt 
gebracht. 

*De terminal is het toestel dat u gebruikt om onder andere naar websites te surfen, apps te openen of 
advertenties te bekijken. Voorbeelden van zo’n toestellen zijn uw computer, tablet, smartphone …  

Waarom gebruiken wij cookies?  

Onze partners en wij gebruiken verschillende soorten cookies:  

1. Cookies waarvoor u als gebruiker geen toestemming hoeft te geven 
 

(i) Deze functionele cookies zijn broodnodig om op onze website te surfen (zoals sessiecookies). 
Ze zorgen ervoor dat u de belangrijkste functies van de website kunt gebruiken en via een 
beveiligde verbinding surft. 

 
Dankzij de identificatiegegevens of data die u al eerder aan ons toevertrouwde, krijgt u 
bijvoorbeeld rechtstreeks toegang tot voor u gereserveerde of persoonlijke delen van de 
website.  

 
(ii) Deze cookies zijn niet essentieel om op onze website te surfen. Hun enige doel? Ervoor zorgen 

dat de site (beter) werkt en dat u toegang hebt tot bepaalde functies. Ze zorgen er ook voor dat 
de website optimaal op uw terminal wordt weergegeven.  

 
 

2. Cookies waarvoor u als gebruiker wel toestemming moet geven 
 

 
1. Statistische cookies  

Deze cookies helpen ons om beter te begrijpen hoe onze website presteert en wordt gebruikt. We 
verzamelen er statistieken mee en brengen het bezoekersvolume in kaart. Ze laten ons ook zien hoe 
bezoekers de verschillende onderdelen van de website gebruiken (bezochte pagina’s, navigatiepad …). 
Zo kunnen wij de interesse in en de structuur en inhoud van onze diensten verbeteren (de meest 
bezochte pagina’s en rubrieken, de meest gelezen artikelen …).  
 
We gebruiken deze cookies ook om het resultaat van onze reclamecampagnes te meten en om de 
inhoud van de website af te stemmen op het algemene profiel en surfgedrag. 

 
2. Advertentiecookies 

 
Via deze cookies kunnen AXUS en zijn partners u gepersonaliseerde advertenties laten zien op basis 
van uw surfgedrag op onze site en uw profiel.  
 
De navigatiegegevens die we zo verzamelen, gebruiken we ook om u als klant beter te leren kennen 
en u gepersonaliseerde berichten te sturen op basis van uw noden. Weigert u die cookies? Dan heeft 
dat geen invloed op uw surfervaring van onze website. 

javascript:Didomi.preferences.show()


In plaats van gepersonaliseerde boodschappen krijgt u alleen advertenties te zien die niet zijn 
afgestemd op uw interesses en voorkeuren.  
 

3. Socialemediacookies 

Op onze website staan knoppen waarmee u content van onze site kunt delen met anderen op 
verschillende sociale media. 
 
Voor meer informatie:  

• Facebook: https://fr-fr.facebook.com/policy.php  
• Twitter: https://twitter.com/en/privacy  
• LinkedIn: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_nl  

4. Videocookies 

Een video afspelen? U bekijkt de geselecteerde multimedia-inhoud rechtstreeks op onze site dankzij de 
cookies die worden geplaatst door diensten voor het delen van video’s. 
 
Voor meer informatie:  

• YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_be/howyoutubeworks/our-
commitments/protecting-user-data/  

5. Cookies voor het delen van content 

 
• Consent string (euconsent-v2)  

Deze cookie bevat de toestemmingstekenreeks van het IAB TCF en de toestemmingsinformatie voor 
alle IAB-leveranciers en -doeleinden.  

• didomi_token  

Deze cookie bevat toestemmingsinformatie voor aangepaste doeleinden en leveranciers, evenals 
Didomi-specifieke informatie (gebruikers-ID bijvoorbeeld). 

 

Hoe weigert/verwijdert u cookies? 

U beslist of een cookie op uw terminal mag worden geregistreerd. U mag uw keuze altijd en kosteloos 
wijzigen. Ging u akkoord? Dan worden de cookies op de pagina’s en in de inhoud die u hebt 
geraadpleegd, tijdelijk opgeslagen in een speciale ruimte op uw terminal.   
 
Met onze cookieconfigurator beheert u de cookies die we op deze website gebruiken en/of 
plaatsen. Hier krijgt u op elk moment toegang tot de configurator om uw voorkeuren per doel te 
wijzigen.  
 
!!! Opgelet!!! Cookies zorgen ervoor dat wij onze inhoud kunnen afstemmen op uw wensen. Verwijdert 
u alle cookies die zijn opgeslagen op uw terminal via uw browser? Dan krijgt u de vraag om uw 
cookievoorkeuren opnieuw in te stellen.  
Blokkeert u alle cookies via uw browser of adblockers (inclusief cookies voor de werking van de 
website)? Dan hebt u mogelijk geen toegang meer tot bepaalde pagina’s van de website of uw 
beveiligde klantengedeelte. 

https://fr-fr.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/en/privacy
https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_nl
https://www.youtube.com/intl/ALL_be/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/
https://www.youtube.com/intl/ALL_be/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/


In overeenstemming met het reglement vragen we u om de zes maanden om uw cookievoorkeuren te 
bevestigen of aan te passen, ongeacht hun looptijd. 

 

 

 

Welke cookies gebruiken we op onze website en wie zijn onze partners?  

Functionele cookies  

 

Naam van de cookie 

 

 

Gegevensbeheerder   

Bewaartermijn 
van de 
cookies 

 

Doel  

 

euconsent-v2 AXUS Sessie Toestemmingsinformatie 
voor alle IAB-
leveranciers en -
doeleinden 

didomi_token Didomi 13 maanden De gebruiker ging 
akkoord. Cookie voor 
het delen van content 

lb_0a1df93a4e1c85915c7dcb49624cda06 AXUS Sessie Veiligheid 

Language  AXUS Sessie Technisch: taalkeuze 

.ASPXANONYMOUS AXUS 30 minuten Opslagcookies verifiëren 

__RequestVerificationToken AXUS Sessie Beschermen tegen de 
vervalsing van tokens 

DotNetNukeAnonymous AXUS Sessie Formulier verifiëren 

dnn_IsMobile AXUS Sessie Lay-outweergave voor 
apparaat bieden 

ssm_au_c CloudFlare Sessie Vertrouwd webverkeer 
identificeren 

 
Statistische cookies   

 

Naam van de cookie 

 

 

Gegevensbeheerder   

Bewaartermijn 
van de 
cookies 

 

Doel  

 

ELOQUA eloqua.com 13 maanden Contactinformatie van 
webformulieren 
verzamelen en ze naar 



onze interne databanken 
overzetten 

ELQSTATUS eloqua.com 13 maanden Unieke bezoekers op 
webpagina’s herkennen 
en bijhouden welke 
pagina’s ze bezoeken 

ELQSITEVISITED eloqua.com Sessie Strict ModeTracking 
wanneer die is 
geactiveerd 

_gid Google 24 uur Paginaweergaves tellen 
en traceren 

_ga Google 13 maanden Gebruikers 
onderscheiden  

_dc_gtm_UA-8080594-1 Google 1 minuut Verzoeksnelheid 
verlagen 

_gcl_au  Google 3 maanden Prestaties van Google 
AdSense bepalen 

    

    

Advertentiecookies (gepersonaliseerde aanbiedingen)  

Naam van de cookie 

 

Gegevensbeheerder   Bewaartermijn 
van de 
cookies 

Doel  

 

    

    

    

Cookies voor het delen van content  

Naam van de cookie 

 

Gegevensbeheerder   Bewaartermijn 
van de 
cookies 

Doel  

 

    

Socialemediacookies 

Naam van de cookie 

 

Gegevensbeheerder   Bewaartermijn 
van de 
cookies 

Doel  

 

    



    

Videocookies  

Naam van de cookie 

 

Gegevensbeheerder   Bewaartermijn 
van de 
cookies 

Doel  

 

    

    

 

Privacybeleid 

Meer weten over hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen via cookies en andere tracking-

technologieën? Lees ons privacybeleid op de website. Dit cookiebeleid maakt daarvan deel uit. Door 

onze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookie- én privacybeleid.  

 
Neem contact op 

Hebt u vragen of opmerkingen over dit cookiebeleid? Mail naar be.dpo@axus.be. 

https://docs.axus.be/GDPR/Data_Privacy_Policy_AXUS_EN.pdf
mailto:be.dpo@axus.be
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