Cookiebeleid
Versie (laatste datum update)

Deze website maakt gebruik van cookies. Hieronder volgt meer info over welke cookies voor welke
doeleinden worden verwerkt.

Eerst en vooral: wat zijn cookies?
Cookies zijn tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden
bewaard. Deze site zet diverse categorieën van cookies in: functionele, analytische en social media
cookies.
Sommige cookies worden verwijderd wanneer je je browser afsluit (sessiecookies), andere blijven
langere tijd op je computer staan, soms zelfs totdat je ze zelf verwijdert (permanente cookies).
(Specificeer naargelang het geval.)

Categorieën van cookies die deze site verwerkt

(1. Functionele cookies
Sommige cookies bevatten info over bepaalde voorkeuren (taal, locatie, het te tonen aantal
zoekresultaten, (…), . Deze cookies noemt men functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat je
voorkeuren bewaard blijven bij een volgend bezoek van de site.)

(2. Analytische cookies
Analytische cookies informeren de beheerder van de site over het aantal (unieke) bezoeken, de
meest bezochte pagina’s en andere onderdelen van de site, de tijdsduur van het bezoek, … De info
helpt de beheerder om de site af te stemmen op de noden van de bezoeker. Om deze info te
registreren, maakt de site gebruik van (google analytics, (…)).)

(3. Social media cookies
De content op deze site kan worden gedeeld op sociale media via buttons. Dat kan alleen door
gebruik te maken van social media cookies van de betreffende sociale media, meer bepaald
Facebook; Twitter, LinkedIn, YouTube, (…).)

Slotopmerkingen
Dit cookiebeleid is onderhevig aan wijzigingen. De datum bovenaan verwijst naar de laatste update.
De wijzigingen worden telkens duidelijk aangegeven.
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Dit cookiebeleid dient te worden samen gelezen met het Privacybeleid van deze website. De
beheerder van de site heeft geen vat op het privacy- en cookiebeleid van de genoemde derden.
Bedenk ook dat je je cookievoorkeuren kunt regelen via je browserinstellingen.
Deze website wordt gehost door (…).
Als je vragen hebt, mail naar (…).
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