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Dit is het Cookiebeleid van BEVAS
BVBA, waarin wordt uitgelegd hoe wij
onze website/online cookies gebruiken
en hoe u deze kunt beheren.

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer
informatie over hoe wij uw gegevens verwerken
en om meer te weten te komen over uw rechten
met betrekking tot de verwerking van uw
persoonlijke gegevens.
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Over Cookies
Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat
door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de
browser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens
teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina
van de server opvraagt. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn
opgeslagen in de browser van een bezoeker. Ze worden meestal
gebruikt om bij te houden welke instellingen gebruikers hebben
geselecteerd en welke acties ze op een site hebben ondernomen.
Onze cookies zijn "permanente" cookies oftewel "sessie" -cookies: een
permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft
geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór
de vervaldatum is verwijderd; een sessiecookie verloopt daarentegen
aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser gesloten
is. Ze slaan meestal informatie op in de vorm van een sessie-identificatie
die de gebruiker niet persoonlijk identificeert.
Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker
persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u
opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen en
is verkregen via cookies.
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Cookies zijn kleine tekstbestanden
die zijn opgeslagen op uw
apparaat, die ervoor zorgen dat
website/onlineservices werken en
dit zo efficiënt mogelijk doen.

We kunnen samenwerken met
externe
partijen
(zoals
analyseproviders)
en
deze
kunnen ook cookies gebruiken.
Op pagina 5 geven we u de
namen van deze cookies en hoe u
er meer over kunt te weten
komen.

Cookies Beheren
In de meeste browsers kunt u cookies weigeren en aanwezige cookies
ook verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot
browser en van versie tot versie.
U kunt via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en
verwijderen van cookies:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl= en
(Chrome);
b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enableand-disablecookieswebsite-preferences (Firefox);
(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/c ookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/engb/help/17442/windowsinternetexplorer-deletemanage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows10-microsoft-edgeandprivacy (Edge).
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U kunt op elk moment uw
browserinstellingen gebruiken
om cookies te beheren. U kunt
de cookies uitschakelen door
de verstrekte links te volgen.

De Cookies die we gebruiken
IDE (cookie van derden): Permanent (één en een half jaar)
Deze cookies worden ingesteld door een derde partij (DoubleClick) en worden gebruikt
voor het aanbieden van gerichte advertenties die voor u relevant zijn op het internet.
Gerichte advertenties kunnen op basis van uw vorige bezoeken op deze website worden
weergegeven. Daarnaast meten deze cookies de conversieratio van advertenties die aan
de gebruiker worden gepresenteerd.

Voor verdere informatie kunt u
zich richten tot volgende links:

_ga (eigen cookie): Permanent (Twee jaar)
Deze Google Analytics-cookie wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken en
unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te
wijzen als een client-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt
gebruikt voor het berekenen van bezoekers-, sessie- en campagnegegevens voor de
analyserapporten van de website.

https://tools.google.com/dlpa
ge /gatoptout

_gat (eigen cookie): Sessie (Tien minuten)
Deze Google Analytics-cookie wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken en
unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te
wijzen als een client-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt
gebruikt voor het berekenen van bezoekers-, sessie- en campagnegegevens voor de
analyserapporten van de website.
_gid (eigen cookie): Sessie (24 uur)
Deze Google Analytics-cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
optimizelyBuckets (eigen cookie): Permanent (Tien jaar)
Deze essentiële cookie staat deze website toe om inhoudsexperimenten uit te voeren
en dezelfde gebruiker tijdens deze experimenten te herkennen om de gebruikerservaring
te verbeteren.
optimizelyEndUserID (eigen cookie): Permanent (Tien jaar)
Deze essentiële cookie staat deze website toe om inhoudsexperimenten uit te voeren
en dezelfde gebruiker tijdens deze experimenten te herkennen om de gebruikerservaring
te verbeteren.
optimizelySegments (eigen cookie): Permanent (Tien jaar)
Deze essentiële cookie staat deze website toe om inhoudsexperimenten uit te voeren
en dezelfde gebruiker tijdens deze experimenten te herkennen om de gebruikerservaring
te verbeteren.
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www.google.com/policies/priv
ac y/partners/

www.optimizely.com/opt_out/

