
  

Cookie statement 

  

1. Welke partijen zijn er? 

In deze cookie statement (“cookieverklaring”) wordt verstaan onder: 

‘Business netwerk Waasland’: Kompagnon bvba met zetel Prinses Josephine Charlottelaan 
85 9100 Sint-Niklaas en ondernemingsnummer BE0681 471 619 

 
‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met 
“Business Netwerk Waasland” via haar online platform in een contractuele relatie van welke 
aard dan ook staat of komt te staan. 

 
‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 
2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) 
(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005061332
&table_name=wet) 

  

2. Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde 
schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze 
website onthouden. 

  

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van 
de website voor jou als bezoeker beter maken, en niet-functionele cookies voor het 
verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren 
naar de toekomst. 

  

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons 
systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt. 

3. Informatie over ons gebruik van cookies 

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren 
te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een 
betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe 
onze website te optimaliseren. 



  

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te 
verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons 
enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze 
gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. 

  

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde 
delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of 
opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele 
apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die 
wij gebruiken en hun doel.  

  

Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van 
toepassing zijn op de website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan je ons 
steeds contacteren. 

  

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende 
website bezoeken: http://www.aboutcookies.org. 

  

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren? 

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je 
de volgende handelingen uitvoeren: 

  

Bij browser – Microsoft Internet Explorer 

In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’. 

Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle 
cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit). 

Klik op ‘OK’. 

   

Bij browser – Mozilla Firefox 

Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’. 

Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil 
worden’ niet is aangevinkt. 

Klik op ‘OK’. 

   

http://www.aboutcookies.org/


Bij browser – Google Chrome 

Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’. 

Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content 
settings’. 

Selecteer nu ‘Allow local data to be set’. 

  

Bij browser – Safari 

Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie. 

Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame 
cookies’ uit. 

Click ‘Save’. 

  

Indien je nog vragen mocht hebben over deze cookie statement, neem dan contact op met 
ons. 

 


