
1. Cookies.
1.1. Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, 
gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een 
specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd.

1.2. Welke cookies berstaan er?

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. 
cookies geplaatst door www.pedro-verhue.be ).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de
gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie
(b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, 
taalvoorkeuren, winkelkarretje). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij 
hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te 
gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de 
gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting 
doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd 
op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. 
Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden 
geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals 
Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een 
browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm 
sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste 
functionele cookies zijn sessie cookies.

1.3. Welke cookies gebruiken wij?

Naam cookie Type cookie (functioneel, 
niet-functioneel)

Bewaartermijn Gegevens die verzameld 
worden en doeleinden

PHPSESSID Functioneel Tijdens sessie Standaard PHP session 
cookie

_ga Niet-functioneel (tracking) 2 jaar Google Analytics: herkennen 
gebruiker. Houdt eenvoudige 
en geanonimiseerde data bij 
over uw bezoek.

_gid Niet-functioneel (tracking) 24 uur Google Analytics: herkennen 
gebruiker. Houdt eenvoudige 
en geanonimiseerde data bij 
over uw bezoek.

_gat Niet-functioneel (tracking) Tijdens sessie Google Analytics: herkennen 
gebruiker. Houdt eenvoudige 
en geanonimiseerde data bij 
over uw bezoek.

Language Functioneel Permanent Herkennen van de taal van de
gebruiker

__atuv
__atuvc
bt
dbm
di
dt
loc
psc
ssc
sshs
uid
uss
uvc
xtc
mfl. 

Niet-functioneel (tracking) Tijdens sessie tot 2 jaar Addthis: gebruikt om 
bezoekers data te laten sharen
op social media. De cookies 
houden eenvoudige en 
geanonimiseerde data bij over
uw bezoek.



1.4. Hoe cookies beheren?
Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies 
uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het 
beheren van cookies.

Indien u cookies wilt verwijderen, verwijzen wij naar opgenomen in uw webbrowser
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-BE/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr-GB&hlrm=nl
Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?s=cookies&r=5&as=s
Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=fr_FR

Als u cookies uitschakelt, moet u zich ervan bewust dat bepaalde grafische ontwerpen mogelijks niet correct worden 
weergegeven of dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de website.

http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=fr_FR
http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?s=cookies&r=5&as=s
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr-GB&hlrm=nl

