
 

Wat zijn cookies? 
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website op je computer kunnen 
worden bewaard. 
In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een websit
e. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de 
website. Op die manier herkent de 
website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.  
  
Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch 
verwijderd wanneer je de 
browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven st
aan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).  
  
Waarom gebruiken we cookies?  
  
De beheerder van deze website, gebruikt op deze website twee soorten cookies: 
cookies voor functionele doeleinden en cookies voor analytische doeleinden.  
  
Onze website maakt gebruik van functionele 
cookies. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websi
te. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze website wil lezen.  
  
Wij gebruiken daarnaast ook Google Analytics voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst 
cookies die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we onder meer hoeveel 
keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van 
onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp 
waar veel interesse voor is. Voor het gebruik van deze cookies voor analysedoeleinden wordt 
voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Je kan dus weigeren dat deze cookies op jouw toestel 
worden geplaatst.  
  
Welke cookies worden gebruikt op deze website?  
Hieronder vind je een lijst van de cookies die wij gebruiken, en waarvoor ze dienen.  
  
Functionele cookies  
Deze cookies kan je niet weigeren als je op onze website wil surfen.  

Naam  Vervaltermijn  Doel  

waxlang  Deze cookie heeft een levensduur van 12 
maanden  

Deze cookie onthoudt de taal van de website die 
je bezocht hebt.  

  
Analyse cookies  
Deze cookies kan je wel weigeren als je op deze website wil surfen.  

Naam  Vervaltermijn  Doel  

_ga  Deze cookie heeft een 
levensduur van 13 
maanden.   

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om 
website bezoeken te meten en te analyseren. Door deze 
cookie kan Google Analytics de bezoeker herkennen.  



_gat-UA-
****  

Deze cookie heeft een 
levensduur van 13 
maanden.   

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om 
website bezoeken te meten en te analyseren.  

_gid  
   

Deze cookie heeft een 
levensduur van 13 
maanden.   

Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om 
website bezoeken te meten en te analyseren.  

__atuvc  Deze cookie heeft een 
levensduur van 24 
maanden.   

Deze cookie houdt bij hoeveel keer een pagina werd gedeeld.  

 

 


