Cookiebeleid
Deze website gebruikt cookies, uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de website te
vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te
verzamelen. Dit laat ons toe om het verkeer van onze website analyseren en om onze website te
verbeteren. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor advertentiedoeleinden.
−

Om uw gebruik van onze website te vereenvoudigen, worden zowel technische en
sessiecookies (CAKEPHP, csrfToken, cookie-consent-status) gebruikt. Deze cookies zijn dan
ook strikt noodzakelijk voor het functioneren van de website.
Een sessiecookie is vereist om uw voortgang op de website te volgen. Het is essentieel om
ervoor te zorgen dat alle informatie die u invoert of routes die u neemt, door de website worden
onthouden. Zonder deze cookie zou elke door u bezochte pagina u als een geheel nieuwe
bezoeker behandelen. Deze cookie identificeert u niet persoonlijk en is/wordt niet gekoppeld
aan enige andere informatie die wij over u opslaan.
Daarnaast worden cookies gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker op te slaan en om de
functies van de website te optimaliseren. Daarnaast maakt de website gebruik van encrypted
cookies om de veiligheid ervan te garanderen.
Voor deze cookies is de toestemming van de gebruiker niet vereist. Gelet hierop worden deze
cookies automatisch geïnstalleerd als de gebruiker de website bezoekt.

−

Alle overige cookies worden uitsluitend geïnstalleerd/geactiveerd na uw uitdrukkelijke en
voorafgaande toestemming tijdens uw eerste bezoek van de website. Deze toestemming kan
algemeen worden uitgedrukt, bijvoorbeeld als reactie op de cookiebanner. Uw toestemming
wordt getraceerd voor andere en toekomstige bezoeken aan de website. U hebt als gebruiker
steeds het recht om uw uitdrukkelijke toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken.
Bepaalde cookies worden in uw browser geïnstalleerd door bepaalde diensten die op onze
website gebruikt worden, zoals kaarten, video’s, etc.
De overige cookies die worden gebruikt door onze website worden hieronder geïdentificeerd:
•
•
•

_ga (Google Analytics)
_gid (Google Analytics)
_gat (Google Analytics)

Raadpleeg voor meer informatie over cookies www.allaboutcookies.org of
www.youronlinechoices.eu.

