
COOKIE POLICY 
___________________________________________________________________ 
 
Dit beleid legt uit wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken op onze website 
(“Cookiebeleid”). De bedoeling van het Cookiebeleid is om u te informeren over het 
gebruik van de cookies op deze website (www.aedifica.eu). Dit Cookiebeleid moet 
samen met het Privacybeleid worden gelezen, dat hier kan worden geraadpleegd. 
 
We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Belangrijke wijzigingen in ons 
Cookiebeleid zullen in de toekomst op deze pagina worden gepubliceerd. Raadpleeg 
dit Cookiebeleid regelmatig om kennis te nemen van updates of wijzigingen. Uw 
verder gebruik van deze website na de kennisgeving van wijzigingen aan dit 
Cookiebeleid, geeft aan dat u deze wijzigingen aanvaardt. 
 
Dit cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. 
 

1. Over cookies 
 
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw apparaat worden gedownload 
wanneer u onze website bezoekt. Cookies kunnen informatie verzamelen over uw 
gebruik van de website of kunnen ons in staat stellen om u te herkennen als een 
bestaande bezoeker wanneer u op een later tijdstip terugkeert naar onze website. 
Cookies stellen ons in staat om uw apparaat te herkennen. U kunt meer informatie 
over cookies vinden op http://www.allaboutcookies.org en 
http://www.youronlinechoices.eu. 

 
U hoeft (al onze) cookies niet te accepteren. Als u onze cookies echter niet aanvaardt 
of verwijdert, kan het zijn dat sommige delen van onze website meer tijd nodig hebben 
om te werken of niet naar behoren functioneren. U kunt meer informatie vinden over 
het uitschakelen en / of verwijderen van cookies in deel 4 hieronder. 
 

2. Welke soorten cookies worden gebruikt? 
 
In termen van duur van de cookies gebruiken we zowel sessie-cookies als permenante 
cookies op onze website: 
 

• Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die alleen op uw apparaat blijven staan 
totdat u onze website verlaat; 

• Permanente cookies zijn cookies die veel langer op uw apparaat blijven of 
totdat u deze handmatig verwijdert (hoe lang de cookie op uw apparaat blijft, is 
afhankelijk van de duur of "levensduur" van de specifieke cookie en uw 
browserinstellingen). 

 
Cookies kunnen ook worden ingedeeld op basis van hun functie: 
 

• noodzakelijke cookies zijn cookies die essentieel zijn om u in staat te stellen 
zich over onze website te bewegen en de functies ervan te gebruiken; 

• functionaliteitscookies zijn cookies die de website in staat stellen om keuzes 
die u maakt te onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u 
zich bevindt) en bieden verbeterde, persoonlijkere of aangepaste functies; 

http://www.aedifica.eu/
https://www.aedifica.be/nl/privacy-policy
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/


• analytische / prestatiecookies zijn cookies die informatie verzamelen over 
hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld naar welke webpagina's / functies u 
het vaakst gaat. Deze cookies stellen ons in staat om de werking van de 
website te verbeteren; 

• targeting- of advertentiecookies zijn cookies die worden gebruikt om 
advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses, op basis 
van een analyse van uw browse-ervaring. We gebruiken echter geen targeting- 
of advertentiecookies op deze website. 

 
Ten slotte kunnen cookies ook worden ingedeeld volgens de "eigenaar" van de cookie: 
 

• First-party cookies zijn cookies die "eigen aan de website" zijn, en door ons 
zijn geïnstalleerd op onze website; 

• Third-party cookies zijn cookies die worden geïnstalleerd door andere 
domeinen dan die van de bezochte website. 

 
3. Lijst van cookies die op deze website worden gebruikt 

 
Hieronder geven wij u een lijst met de cookies die door ons worden gebruikt op basis 
van het doel waarvoor ze worden verzameld, hun duur en hun domein. 
 

Noodzakelijke cookies 
 

Functionaliteitscookies 
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Analytische / prestatiecookies 
 

 
* De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze 
website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op 
servers in de Verenigde Staten. U kunt meer informatie vinden over Google-cookies 
(inclusief hoe u zich terug kan trekken uit deze cookies) door deze website te 
bezoeken: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage). Deze cookies geven ons informatie over onze website, maar ze kunnen ook 
informatie over u verzamelen voor hun eigen doeleinden. Dit Cookiebeleid is niet van 
toepassing op het gebruik van uw informatie door derden. Daarom adviseren wij u om 
het cookiebeleid van deze derden te controleren. 
 

4. Cookieconfiguratie-instellingen 
 
Cookie-instellingen kunnen van browser tot browser verschillen. Bij wijze van 
voorbeeld geven de onderstaande hyperlinks verdere richtlijnen over het 
uitschakelen van het gebruik van cookies in bepaalde browsers en / of over het 
verwijderen van cookies: 
 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en; 
 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-
or-allow-cookies; 
 

Naam van 
de cookie 
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Duur opgeslagen 

gegevens 
Domein 

Google 
Analytics 
cookies* 
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_utmc) 
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https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies


• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-
cookies-website-preferences?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies and 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-
stored; 

 
5. Overeenkomst met ons gebruik van cookies 

 
Door deze website te blijven gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit 
Cookiebeleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies zoals 
hierboven uiteengezet (tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft). 
 

6. Contactgegevens 
 
Als u nog vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot dit Cookiebeleid, 
kunt u contact met ons opnemen: 

• per e-mail op dataprotection[at]aedifica.eu; 

• per post bij Aedifica SA/NV, Rue Belliard 40 / Belliardstraat 40, 1000 Brussel 
(België); of 

• telefonisch op +32 2 626 07 70. 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
mailto:dataprotection@aedifica.eu

