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Wat is een cookie? 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine 
bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens over uw 
voorkeuren op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door 
websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen 
dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website 
bezoekt. 

Gebruik van permanente cookies 

Doormiddel van een zogenaamd permanente cookie herkennen we u bij een 
volgend bezoek. 
Hiermee kunnen we bijvoorbeeld taalvoorkeuren opslaan. U kunt deze 
verwijderen via uw browser. 

Gebruik van sessie cookies 

Sessie cookies zijn tijdelijke cookies (ze worden verwijderd na het sluiten van 
je browser) en laten ons zien welke pagina’s je bekijkt om zo de website 
verder te optimaliseren. 

Google Analytics 

Wij gebruiken op onze website cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, 
als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden 
en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google 
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 
wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google 
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 
Google wel/niet  toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken 
voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 
Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is 
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse 
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen 
promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze 
buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook 
respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code 
worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Bekijkt u de 
privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke 



regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens 
doen die zij via deze cookies verwerken. 

Cookies die wij gebruiken: 

Voorbeeld: 
_ga, analytische cookie, termijn: 2 jaar 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw 
gegevens 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van 
uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onze contactpagina of 
info@osteoeksel.be . 

Indien u dit wenst, dient u zichzelf wel te identificeren. Dit om misbruik te 
voorkomen. 

Wanneer uw vraag over cookies gaat, gelieve dan het cookie met uw 
aanvraag mee te sturen. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van 
cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie 
van jouw browser. 

Meer informatie over cookies? 

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: 

• Cookies verwijderen Internet Explorer 
• Cookies verwijderen Firefox 
• Cookies verwijderen Safari 
• Cookies verwijderen Google Chrome 

Contact 

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze cookieverklaring kan je steeds 
contact opnemen via info@osteoeksel.be . 

 


