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COOKIE POLICY 

Laatst aangepast : 22 mei 2018 

 

1. Wat zijn cookies? 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat 

met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw 

computer wordt opgeslagen. De cookie wordt op jouw apparaat geplaatst door de website zelf (first 

party cookies) of door partners van de website (third party cookies). De cookie herkent jouw 

apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website en 

verzamelt informatie over jouw surfgedrag. 

Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden volgende cookies naargelang hun 

doeleinden : er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies 

(functionele, analytische en targeting cookies). 

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele 

bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de 

Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan 

geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. 

2. Doel en nut van cookies 

Door de website te bezoeken kan er akkoord gegaan worden met het plaatsen van cookies. Cookies 

helpen ACR NV om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om uw voorkeuren (o.a. 

taalkeuze) te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het 

functioneren van onze website negatief beïnvloeden. 

www.acr-nv.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website 

bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is 

een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan 

de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit 

onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.  

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina 

ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere 

persoonlijke informatie.  

Neem kennis van onze Privacy Policy voor meer informatie omtrent de verwerking van 

persoonsgegevens door ACR NV. 

3. Cookies beheren/uitschakelen 

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in jouw webbrowser. Als je onze website wil raadplegen, 

raden wij jouw aan om cookies in te schakelen.  

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de 

mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website 

van de aanbieder van uw browser. 

4. Cookies van derde partijen 

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik 

maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsten deze derde partijen in sommige gevallen 

cookies. 

Deze cookies kunnen niet door ACR NV of door www.acr-nv.be worden beïnvloed. 
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