COOKIE POLICY

1) Algemeen

Met deze cookie policy wens ik jou als bezoeker te informeren over het gebruik van cookies en
vergelijkbare technologieën bij het gebruik maken van deze website.
Deze cookie policy is voor het laatst aangepast op 11/2021
2) Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op jouw
computer of mobiel apparaat als je een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie.
Cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren en te verbeteren. Cookies kunnen
zowel door ons zelf geplaatst worden (“first party cookies”) als door derden (“third party cookies”).
Third party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van een
onlinedienst naar derden worden verstuurd.
Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als je de browser afsluit) en
soms permanent (“persistent cookies”, deze blijven staan tot ze vervallen of tot je ze wist) geplaatst.
Cookies helpen om jouw bezoek aan de website te optimaliseren. Ik gebruik cookies allereerst om
jouw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies
maken de interactie tussen jou en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller.
3) Welke cookies gebruikt deze website?

Er bestaan verschillende soorten cookies, naargelang de functionaliteit, herkomst en/of
bewaartermijn.
1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. De informatie
in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker.
2. Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop jij of andere gebruikers
onze onlinediensten gebruiken. Dit stelt ons in staat meer te weten te komen over de manier waarop
jij als bezoeker omgaat met en hoe je reageert op de inhoud van onze Website. Op die manier kunnen
wij onze Website nog beter vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens
van de individuele gebruiker. De informatie wordt louter en alleen gebruikt om op totaalniveau
webstatistieken te creëren en te analyseren.

Wij gebruiken volgende analytische cookies:
Naam
_ga

Provider
darmgeluk.be

Type
http

Duurtijd
2 jaar

Registreert de unieke ID van een gebruiker dat wordt gebruikt om statistische data te verzamelen
over hoe de gebruiker de website gebruikt.
_ga_#
darmgeluk.be
http
1 dag
Wordt gebruikt door Google analytics om data te verzamelen over hoeveel keer een gebruiker de
website bezoekt alsook wanneer het eerste en laatste bezoek heeft plaatsgevonden
3. Tracking of marketing cookies

Wij hebben daarnaast op onze website sociale plugins geplaatst. Met deze share buttons kan je onze
berichten en artikelen delen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen de sociale media kanalen zoals
Facebook, Twitter, instagram, …op jouw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die jouw
gebruikservaring optimaliseren.
4. Verwijderen van cookies

Je kan de cookie-instellingen aanpassen door de instructies te volgen van de browser. Indien je verder
surft op de Website, zonder jouw browserinstellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat je akkoord
gaat met onze cookies. Daarnaast kan je cookies ook verwijderen door middel van het permanent
wissen van jouw “browsegeschiedenis”.
Het uitschakelen van cookies kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van de website en
aanvullende services niet meer optimaal zullen functioneren.
5. Wijzigingen

Wij behoudens ons het recht voor de Cookie Policy op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke
aangepaste versie staat online en is terug te vinden op de website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde
Cookie Policy onmiddellijk van toepassing.
Indien je nog vragen zou hebben omtrent deze Cookie Policy en het antwoord op jouw vragen hier niet
vindt, kan je steeds contact opnemen met ons. Je kan ons steeds bereiken via e-mail, zijnde
info@darmgeluk.be

