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1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij
het bezoek aan een website.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen
directe en indirecte cookies anderzijds. Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van
de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft; tijdelijke cookies verdwijnen
van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft. Directe cookies worden door de website zelf
verzonden; indirecte cookies zijn dan weer afkomstig van derden.
Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren zoals de taalkeuze van de
gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken
op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
2. Welke cookies worden gebruikt en waarom?
Wij maken zowel gebruik van cookies voor functionele als voor analytische doeleinden.
Deze cookies dienen enkel om de gebruikservaring van de bezoekers van onze website te
verbeteren.
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via cookies.
Functionele cookies
De functionele cookies (permanent en direct) op deze website registreren de door de bezoeker
ingegeven voorkeuren (bv. taalkeuze) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website
opnieuw bezoekt. De functionele cookies hebben als voordeel dat de bezoeker zijn voorkeuren
niet steeds opnieuw moet ingeven, zodat de website makkelijker te gebruiken is. U kan deze
functionele cookies verwijderen via de instellingen van de browser. Onderaan vindt u hoe u dit kan
doen.
Cookies voor analytische doeleinden
Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf
gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken. De door de cookies
gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip
waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de
bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te
stellen. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google
beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van
de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harborprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google
Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.
Tracking Cookies

Deze cookies houden bij welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw
onlinegedrag. Dit profiel kan gekoppeld worden aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.
3. Cookies verwijderen en uitschakelen
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de
browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het
plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien
nodig de help functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookiesverwijderen voor uitleg.
Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kan u aanduiden welke bedrijven wel en welke niet je
surfgedrag mogen vastleggen.
Als u deze cookies verwijdert of weigert, kunt u misschien niet van alle mogelijkheden van de
huidige website gebruik maken.
Nog vragen?
Contacteer ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld
te zijn om het te bekijken.
document.getElementById('cloak73fe524db35af77dd3e1d6b19ebafca9').innerHTML = ''; var prefix
= 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy73fe524db35af77dd3e1d6b19ebafca9 = 'info' +
'@'; addy73fe524db35af77dd3e1d6b19ebafca9 = addy73fe524db35af77dd3e1d6b19ebafca9 +
'sintlievenspoort' + '.' + 'be'; var addy_text73fe524db35af77dd3e1d6b19ebafca9 = 'info' + '@' +
'sintlievenspoort' + '.' +
'be';document.getElementById('cloak73fe524db35af77dd3e1d6b19ebafca9').innerHTML += '
'+addy_text73fe524db35af77dd3e1d6b19ebafca9+'';

