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Cookie statement 
 

 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat 
wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw 
voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij 
ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft aan te passen. 

Cookies hebben een beperkte “houdbaarheidsdatum”. Sommige (de sessiecookies) verdwijnen 
zodra u uw browser aflsuit, andere (de permanente cookies) blijven langer aanwezig. U kan 
cookies steeds zelf verwijderen volgens de instructies die hieronder uitgelegd worden. 

 

Waarvoor gebruikt deze website cookies? 

Het primaire doel van de cookies op deze website is ervoor zorgen dat de communicatie tussen 
de website en uw apparaat vlot verloopt. De Econopolis website slaat ook enkele cookies op 
om ervoor te zorgen dat de site aangepast is aan uw voorkeuren (zoals de taal waarin u deze 
website leest). Dit zijn de zogenaamde functionele cookies. Deze cookies laten u ook toe om in 
te loggen op de website. Zonder deze cookies is dit niet mogelijk. 

Bepaalde cookies (analytische cookies) zullen statistische gegevens bijhouden over het 
gebruik van de website, opdat wij de website kunnen verbeteren in de toekomst. Deze cookies 
geven enkel informatie over hoeveel keer een bepaalde pagina werd bezocht, en sturen enkel 
kwantitatieve, geanonimiseerde gegevens door, wij kunnen dus niemand identificeren of 
“targeten” aan de hand van deze cookies. U ontvangt dus geen reclame door het gebruik van 
onze cookies, noch volgen wij u zodra u onze website verlaat. 

Verder vindt u op deze site ook nog enkele zogenaamde “social plug-ins” terug die u toelaten 
om onze inhoud te delen op Twitter, LinkedIn, of andere social media kanalen. Deze plug-ins 
worden pas geactiveerd wanneer u hierop klikt. Er worden door deze plug-ins dus geen 
gegevens op uw apparaat opgeslagen voor u deze zelf activeert. 
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Welke cookies worden opgeslagen? 

 

Naam van het 
cookie 

Doel Levensd
uur 

Alle bezoekers   

_ga Dit cookie zorgt voor het aanmaken van een willekeurig 
userID voor de websitebezoekers, opdat we kunnen zien of 
een unieke bezoeker de website bezoekt. Dit cookie wordt 
niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals uw IP adres of 
gebruikersnaam. We verzamelen enkel geaggregeerde 
statistieken. 

2 jaar 

_gat Dit cookie houdt in de gaten hoeveel requests er aan de 
servers gericht worden, om ervoor te zorgen dat de servers 
niet overladen worden. . Dit cookie wordt niet gelinkt aan 
persoonsgegevens zoals uw IP adres of gebruikersnaam. 
We verzamelen enkel geaggregeerde statistieken. 

10 
minuten 

_gid Dit cookie zorgt voor het aanmaken van een willekeurig 
userID voor websitebezoeker,s gelinkt aan de pagina’s die 
bezocht worden. Dit cookie wordt niet gelinkt aan 
persoonsgegevens zoals uw IP adres of gebruikersnaam. 
We verzamelen enkel geaggregeerde statistieken. 

24 uur 

pll_language Dit cookie slaat uw taalvoorkeuren op, zodat de website in de 
juiste taal weergegeven wordt wanneer u deze bezoekt. Dit 
cookie wordt niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals uw IP 
adres of gebruikersnaam.  

1 jaar 

Ingelogde 
bezoekers 

  

wordpress_[hash]  

 

Dit cookie slaat uw log-in credentials op zodat u kan inloggen 
op de website. 

Sessie 

wordpress_logged
_in_[hash] 

 

Dit cookie laat de website weten wie u bent en dat u ingelogd 
bent, zodat de juiste instellingen kunnen weergegeven 
worden door een settings-cookie. 

Sessie 
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wp-settings-
{time}-[UID] 

 

Dit cookie laat de website toe de settings aan te passen aan 
uw login 

sessie 

 

 

Cookies verwijderen of uitschakelen 

U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies 
geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw 
moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken. 

Deze links geven u meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies. 
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-

allow-cookies 
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 
• Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-

voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen 
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL 

 

Voor meer algemene informatie over cookies, kan u terecht op http://www.allaboutcookies.org/ 

 

 

 

	


