COOKIE POLICY WWW.AERTSSEN.BE

1.

Wat zijn cookies?

AERTSSEN GROEP NV maakt op deze website gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die door websites
kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen aangenamer en efficiënter te maken. Cookies zorgen er bijvoorbeeld
voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie – en taalinstellingen, worden
onthouden.

2.

Waar gebruiken we cookies voor ?

AERTSSEN GROEP NV gebruikt cookies om de website eenvoudiger te maken in gebruik en om onze dienstverlening beter
af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om ons websiteverkeer te analyseren. Ook
delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media en analyse. Deze partners
kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op
basis van uw gebruik van hun services.

3.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van
derden die op onze pagina's worden weergegeven.

3.1. Functionele cookies (noodzakelijke cookies)
Deze cookies zijn nodig om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijk kunt
gebruiken. Een mooi voorbeeld is het automatisch opslaan van uw inloggegevens, zodat u deze niet elke keer hoeft in te
geven telkens wanneer u inlogt.

3.2. Analytische cookies (statistische cookies)
Deze cookies meten het gedrag van de bezoeker op onze website om dit gedrag zo te kunnen analyseren. Deze
informatie wordt gebruikt om de website zo optimaal mogelijk te maken. Zij verzamelen deze gegevens anoniem.

3.3. Cookies de marketing (cookies de suivi)
Deze cookies slaan uw surfgedrag binnen één of meerdere websites op. Hiermee kunnen dan voor u persoonlijke
aanbiedingen op maat gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Dat
betekent dat deze cookies niet door ons geplaatst worden maar door een andere, derde partij. Dat gebeurt op het
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moment u via deze site bestanden opent die bij die andere partij opgeslagen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan YouTube.
Als u via deze site een YouTube-filmpje bekijkt, plaatst YouTube een cookie bij u.

4.

Overzicht van de cookies die op deze website gebruikt worden

Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle cookies die op deze website gebruikt worden, onderverdeeld in de
categorieën die hiervoor beschreven zijn. Per cookie is vermeld met welk doel ze gebruikt worden, welke gegevens ze
verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt. Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden,
danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.
Let op: wij kunnen niet instaan voor het privacy beleid van de derden wiens third – party cookies op uw apparaat terecht
komen. Daarvoor verwijzen wij u naar de website van de betreffende derde.
Noodzakelijk (1)
Noodzakelijke cookies (Functionele cookies) helpen een website bruikbaar te maken, door basisfuncties als
paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de
website niet naar behoren werken.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

PHPSESSID

aertssen.be

Bewaart gebruikers sessiestatus Sessie
voor paginaverzoeken

Type
HTTP

Analytisch (4)
Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen
analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

_ga

aertssen.be

Registreert een unieke ID die wordt
gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de
website gebruikt

2 jaar

HTTP Cookie

_gat

aertssen.be

Wordt gebruikt door Google Analytics
om de snelheid van verzoeken te
vertragen.

1 dag

HTTP Cookie

_gid

aertssen.be

Registreert een unieke ID die wordt
gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de
website gebruikt

1 dag

HTTP Cookie

collect

google-analytics.com

Wordt gebruikt om gegevens naar
Sessie
Google Analytics te verzenden over het
apparaat en gedrag van de bezoeker.
Traceert de bezoeker over apparaten
en marketingkanalen heen.

Pixel Cookie
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Marketing (12)
Dit zijn cookies die uw surfgedrag binnen één of meerdere websites opslaan. Hiermee kunnen dan voor u persoonlijke
aanbiedingen op maat gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Dat
betekent dat deze cookies niet door ons geplaatst worden maar door een andere, derde partij.
Dat gebeurt op het moment dat u via deze site bestanden opent die bij die andere partij opgeslagen zijn. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan YouTube. Als u via deze site een YouTube-filmpje bekijkt, plaatst YouTube een cookie bij u.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

ads/ga-audiences

google.com

Wordt gebruikt door Google
Sessie
AdWords om bezoekers opnieuw te
aan te trekken, gebaseerd op hun
onlinegedrag op websites.

Pixel

GPS

youtube.com

Registreert een unieke ID op
mobiele apparaten die traceert op
basis van de geografische locatie
van de GPS

1 dag

HTTP

IDE

doubleclick.net

Gebruikt door Google DoubleClick
om de acties van de gebruiker van
de website te registreren en te
rapporteren na het bekijken of
klikken op een van de advertenties
van de adverteerder met als doel
het meten van de effectiviteit van
een advertentie en om gerichte
advertenties aan de gebruiker te
presenteren.

1 jaar

HTTP

test_cookie

doubleclick.net

Wordt gebruikt om te controleren
of de browser van de gebruiker
cookies ondersteunt.

1 dag

HTTP

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Probeert de bandbreedte van de
gebruikers te schatten op pagina's
met geïntegreerde YouTube
video’s.

179 dagen

HTTP

YSC

youtube.com

Registreert een unieke ID om
Sessie
statistieken bij te houden van welke
video's van YouTube de gebruiker
heeft gezien

HTTP

yt-remote-castinstalled

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker op
met behulp van ingesloten
YouTube-video

Sessie

HTML

yt-remote-connecteddevices

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker op
met behulp van ingesloten
YouTube-video

Permanent

HTML

yt-remote-device-id

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker op
met behulp van ingesloten
YouTube-video

Permanent

HTML
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Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

yt-remote-fast-checkperiod

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker op
met behulp van ingesloten
YouTube-video

Sessie

HTML

yt-remote-session-app

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker op
met behulp van ingesloten
YouTube-video

Sessie

HTML

yt-remote-sessionname

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de
videospeler van de gebruiker op
met behulp van ingesloten
YouTube-video

Sessie

HTML

5.

Hoe cookies beheren?

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kunt te allen tijde de cookie
instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken of
herzien. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik
kunt maken.
U kunt cookies ook weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt
wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.
Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor uw browser vindt u in
de volgende lijsten:
http://www.youronlinechoices.eu & https://youradchoices.com/
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_BE
Edge : https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Voor meer informatie over cookies, zoals hoe u kunt zien welke cookies ingesteld zijn en hoe u ze kunt beheren en
verwijderen, gaat u naar www.allaboutcookies.org, waar u ook informatie terugvindt over het beheren van uw
instellingen voor de grote browsersproviders.

6.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP – adres van uw
computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker
meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te
anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
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7.

Gebruik van cookies – Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen
informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP – adres), overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. U kan het privacy beleid van Google raadplegen voor meer informatie,
alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze
website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

8.

Aanpassen cookie statement

Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Wij behouden ons dan ook het recht voor
deze cookie statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij raden u dan ook aan
om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn. Deze cookieverklaring werd het laatste
gewijzigd op 28 februari 2020.

9.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Om misbruik te
voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze
terugvinden in de instellingen van uw browser.

10.

Contact

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op met dataofficer@aertssen.be. In ons privacy beleid
vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens
verwerken en beschermen.
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