COOKIE POLICY – 2DEHANDS-ANTWERPEN
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COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst
wanneer je een website bezoekt. 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.
2DEHANDS-ANTWERPEN is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische en Europese wetgeving inzake
cookies.
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DOEL EN NUT VAN COOKIES

Door de website te bezoeken kan er akkoord gegaan worden met het plaatsen van cookies. Cookies helpen
2DEHANDS-ANTWERPEN om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om jou een optimale gebruikerservaring
te bieden. Het staat je echter vrij om cookies te allen tijde te verwijderen of te beperken door jouw
browserinstellingen te wijzigen (zie "Beheer van cookies").
Het uitschakelen van cookies kan een invloed hebben op het functioneren van de website. Sommige functies van
de site kunnen beperkt of niet toegankelijk zijn. Als je besluit om cookies uit te schakelen, kunnen wij jou geen
vlot en optimaal bezoek aan onze website garanderen.
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SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DOOR 2DEHANDS-ANTWERPEN

We onderscheiden volgende types cookies:
-

Strikt noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in
onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals
het instellen van jouw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

-

Niet-essentiële cookies:
Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar helpen ons wel
om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
•

Functionele cookies:

Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden.
Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben
toegevoegd aan onze pagina's.
•

Analytische cookies:

Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site
kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst
populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.
•

Targeting cookies:

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden ingesteld. Ze kunnen
door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je
relevante advertenties op andere sites te laten zien.
Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies (‘first party cookies’) en anderzijds cookies van zorgvuldig
geselecteerde partners met wie we samenwerken (‘third party cookies’).

Necessary cookies
Domeinnaam: 2dehands-antwerpen.be
Naam cookie

Type cookie

Bewaarduur

wc_cart_hash_#

HTML

Session

wc_fragments_#

HTML

Session

Statistics cookies:
Domeinnaam: 2dehands-antwerpen.be
Naam cookie

Type cookie

Bewaarduur

_ga

HTTP

2 years

_gat

HTTP

Session

_gid

HTTP

Session

Marketing cookies:
Domeinnaam: 2dehands-antwerpen.be
Naam cookie

Type cookie

Bewaarduur

r/collect

Pixel

Session

Neem kennis van onze Privacyverklaring voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens
door 2DEHANDS-ANTWERPEN.
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BEHEER VAN DE COOKIES

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in jouw webbrowser. Als je de website van 2DEHANDS-ANTWERPEN wilt
raadplegen, raden wij jou aan om cookies in te schakelen. Het staat je echter vrij om cookies desgewenst uit te
schakelen via de instellingen van jouw browser.
Om cookies in of uit te schakelen, moet je jouw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad "Voorkeuren" of "Opties").
De volgende koppelingen geven meer informatie over hoe je cookies kunt beheren. Je kunt ook het tabblad "Help" van
jouw browser raadplegen.
•
•
•
•

Cookies verwijderen en beheren in Internet Explorer
Cookies verwijderen en beheren in Mozilla Firefox
Cookies verwijderen en beheren in Chrome
Cookies verwijderen en beheren in Safari
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RECHTEN VAN DE BEZOEKERS

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heb je als betrokkene recht op de
rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop wij jouw
persoonsgegevens verzamelen en verwerken, alsook over jouw rechten, kan je vinden in onze Privacyverklaring.
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CONTACT

Mocht je na het lezen van deze Cookie Policy toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds
contact opnemen via info@2dehands-antwerpen.be.

© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van
rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en
schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus
behouden.

