Verklaring inzake cookies
Wij gebruiken cookies op deze website, op dit platform, sociaal netwerk of andere sites van
derden waar wij deze pagina's plaatsen. Je kunt meer te weten komen over cookies en hoe
hen te controleren in de onderstaande informatie. Door het gebruik van onze website,
pagina's en/of onze dienst, aanvaardt je het gebruik van cookies in overeenstemming met
deze Verklaring inzake Cookies.
Als je niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, gelieve hen inactief te maken
conform de instructies in deze Verklaring inzake Cookies, bijvoorbeeld door het veranderen
van de instellingen van uw browser zodat cookies van deze website niet op uw apparaat
kunnen worden geplaatst.

Welke termen gebruiken we in deze Verklaring inzake
Cookies?
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door NEOBULLES SA, met zetel te Centre
52, 4890 Thimister.
We gebruiken de term "Gebruiker" in verwijzing naar de gebruikers van onze websites,
online pagina's en diensten.
Wij gebruiken de termen "u", "uw" en "de uwe" in verwijzing naar de Gebruiker die deze
Verklaring inzake Cookies leest.
Wij gebruiken de termen "wij" en "ons" om te verwijzen naar NEOBULLES SA, de controleur
van de gegevens.
We gebruiken de term "Persoonlijke Gegevens" in verwijzing naar persoonlijk
identificeerbare informatie over u.
We gebruiken de term "Privacy Wet" specifiek verwijzend naar de Belgische wet van 8
december 1992 betreffende de bescherming van vertrouwelijke gegevens en de
verschillende uitvoeringsbesluiten.

Wat is een cookie?
Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die worden
gedownload naar uw apparaat wanneer je een website bezoekt. Cookies worden dan

teruggestuurd naar de oorspronkelijke website op elk volgend bezoek, of naar een andere
website die de cookie herkent. Ze zijn nuttig omdat zij toestaan dat een website het
apparaat van een gebruiker herkent.
Cookies vullen verschillende functies in, zoals het mogelijk maken om efficiënt te navigeren
tussen de pagina's, uw voorkeuren te herinneren en in het algemeen om de
gebruikerservaring te verbeteren. Ze kunnen ook helpen om ervoor te zorgen dat de
advertenties die je online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses.
Sommige cookies bevatten persoonlijke informatie - bijvoorbeeld als je bij het inloggen op
"onthoud mij" klikt, zal een cookie uw gebruikersnaam bewaren. De meeste cookies
verzamelen geen informatie die u identificeert en zullen in plaats daarvan algemene
informatie verzamelen, zoals hoe de gebruikers gekomen zijn op en gebruik maken van onze
websites of de algemene locatie van de gebruiker.

Er zijn voornamelijk vier soorten cookies:
●

De sessie cookies die alleen de tijd van de sessie duren. Ze worden gewist wanneer
de gebruiker de web browser sluit.

●

Persistente cookies blijven zelfs na de sluiting van de sessie. Ze worden opgeslagen
op de harde schijf van de gebruiker tot ze verstrijken (persistente cookies worden
ontworpen met een vervaldatum) of totdat de gebruiker de cookies wist. Persistente
cookies worden gebruikt om de identificatie-informatie over de gebruiker te
verzamelen, zoals het gedrag bij het surfen op het internet of de voorkeuren van de
gebruiker voor een bepaalde website.

●

“Eerste partij” cookies behoren tot de site waarop je kiest te gaan.

●

“Derde partij” cookies worden geïmporteerd vanaf een site waarvan de inhoud
indirect wordt benaderd, bijvoorbeeld door middel van een afbeelding of
een banner.

De meeste browsers ondersteunen hen (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari,
enz.). Evenwel, kunnen gebruikers hun browser instellen om cookies te weigeren of ze
kunnen hen verwijderen.

Welke type cookies gebruiken we?
In het algemeen vervullen cookies tot vier verschillende functies:
1. Essentiële cookies
Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van onze website en onze pagina's.
Bijvoorbeeld, sommige cookies stellen ons in staat om de gebruiker te identificeren
en ervoor te zorgen dat de gebruiker de registratie kan openen of op pagina’s kan
inloggen. Die cookies bevatten geen informatie over jou die voor
marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt of om te herinneren dat je op het
internet bent geweest. Deze categorie mag niet buiten werking worden gesteld. Als
een gebruiker ervoor kiest om deze cookies uit te schakelen, zal hij geen toegang
hebben tot alle inhoud die bestemd is voor hem.
2. Prestatie en analyse cookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers van de website gebruik
maken, bijvoorbeeld, welke pagina's bezoekers vaker bekijken, en of ze
foutmeldingen van bepaalde pagina's ontvangen. Deze cookies verzamelen geen
informatie die u

identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen is

anoniem en wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren.
3. Functionele cookies
Wij kunnen functionele cookies gebruiken om ons mogelijk te maken uw voorkeuren
te onthouden. Bijvoorbeeld deze cookies zullen je de moeite besparen uw
gebruikersnaam telkens opnieuw te moeten invoeren elke keer dat je de website
bezoekt, en uw voorkeurselectie bewaren, zoals welke regionale editie van de
website die je wilt zien wanneer je inlogt. We kunnen ook gebruik maken van
functionele cookies om jou verbeterde diensten te verlenen zoals je toe te laten een
online video te bekijken of opmerkingen op een blog te maken.
4. Reclame cookies gericht op het gedrag
Wij en onze adverteerders kunnen gebruik maken van cookies om jou advertenties te
leveren waarvan wij geloven dat zij relevant zijn voor jou en je interesses.

Bijvoorbeeld, als je een aantal artikelen over de mechanica leest op onze website of
andere sites, zou een auto-ontwerper kunnen suggereren dat je geïnteresseerd bent
in dit onderwerp en je reclames voor zijn auto’s toereiken. je kunt deze advertenties
op onze website bekijken en op andere websites die je bezoekt. Evenwel, vertellen
we niet aan onze adverteerders wie je bent.

Gebruikt iemand anders cookies op onze website?
Adverteerders gebruiken hun eigen cookies om je te voorzien van gerichte advertenties.
Bijvoorbeeld, adverteerders kunnen gebruik maken van een door hen gebouwd profiel op
basis van sites die je eerder hebt bezocht om de meest relevante advertenties te
presenteren tijdens uw bezoek van onze website en pagina's. Wij zijn van mening dat het
nuttig is voor onze gebruikers advertenties te bekijken die meer in lijn zijn met hun
belangen. Als je in de EU bent gevestigd en meer wilt weten over hoe adverteerders dit type
van
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gelieve www.youronlinechoices.eu te bezoeken.
We gebruiken ook of staan toe aan derden cookies te gebruiken die vallen in de vier
categorieën hierboven beschreven. Bijvoorbeeld gebruiken wij analyse cookies van derden
om ons te helpen met de evaluatie van het verkeer op onze website. We kunnen ook gebruik
maken van cookies van derden om ons te helpen met marktonderzoek, opvolgen van
inkomen, het verbeteren van de functionaliteit van de site en de naleving van de algemene
voorwaarden en van het beleid inzake auteursrecht te beoordelen.
U kunt ook deze cookies controleren en verwijderen via uw browser instellingen.

Hoe kan ik cookies controleren en verwijderen in mijn
browser?
De mogelijkheid om cookies toe te staan, te weigeren of te verwijderen kan ook op het
niveau van de browser worden voorzien. Om dit te doen, volgt je de instructies voorzien
door uw browser (meestal te vinden onder het tabblad "Help", "Tools" en "Edit"). Cookies of
categorieën van cookies weigeren, verwijdert geen cookies uit uw browser. U zal dit zelf
moeten doen vanuit uw browser. Vergeet niet dat als je ervoor kiest om cookies uit te
schakelen, sommige onderdelen van onze website niet correct zouden kunnen werken

