Cookies
Cookies
Groep VDH gebruikt cookies om de voorkeuren van de gebruiker te herkennen en de website
optimaal te kunnen weergeven. Dit vergemakkelijkt de navigatie en verhoogt de
gebruiksvriendelijkheid van een website.
Cookies zijn bestandjes die op uw terminal worden opgeslagen. Deze kunnen worden gebruikt om
vast te stellen of via uw terminal reeds verbinding is gemaakt met onze pagina’s. Enkel de cookie op
uw terminal wordt geïdentificeerd. Persoonsgegeven kunnen dan in cookies worden opgeslagen
wanneer u hiermee hebt ingestemd of dit om technische redenen strikt noodzakelijk is, bv. om een
beveiligde login mogelijk te maken.
Gebruikt u onze website, dan stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken en opslaan op uw terminal.
U kunt onze website echter ook zonder cookies bezoeken. De meeste browsers aanvaarden cookies
automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw terminal verhinderen door in uw
browserinstellingen de optie ‘geen cookies aanvaarden’ aan te vinken. U kunt reeds op uw terminal
opgeslagen cookies ook op elk ogenblik wissen. Om te weten hoe u hiervoor te werk moet gaan,
raadpleegt u best de handleiding van uw browser of van de fabrikant van uw terminal.
Meer informatie over het uitschakelen van Local Shared Objects vindt u onder de volgende link:
https://www.macromedia.com/support/documentation/nl/flashplayer/help/settings_manager02.ht
ml
Wij delen cookies in de volgende categorieën in:
Functionele cookies verzamelen informatie over je keuzes en voorkeuren en bieden de mogelijkheid
om je voorkeurstaal en andere plaatselijke instellingen te onthouden en de gebruikerservaring van
de website te personaliseren.
Analytische / performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers op een
website om de prestaties van de website te meten en de gebruikservaring te verbeteren.
Targeting / advertising cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op om klant- en
gebruikersprofielen op te stellen (meestal voor gepersonaliseerde advertenties). Ze worden gebruikt
om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten.
Analyse van gebruiksgegevens
Om de wensen van de bezoekers en bijzonder populaire onderwerpen van ons internetaanbod te
kunnen herkennen, maken we gebruik van cookies. Zo kunnen wij de content van onze websites
gericht afstemmen op uw behoeften en dus ons aanbod voor u verbeteren.
Wanneer u niet wilt dat Groep VDH gegevens over uw bezoek verzamelt en analyseert, kunt u deze
functie te allen tijde voor verder bezoek blokkeren (opt-out).
Om deze blokkering technisch om te zetten, beschikt uw browser over een opt-out cookie. Dit cookie
dient uitsluitend om de blokkering te activeren. Let erop dat een opt-out cookie om technische
redenen enkel kan worden gebruikt voor de browser van waaruit het werd geactiveerd. Wanneer u
de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindapparaat gebruikt, moet u de opt-out
opnieuw selecteren.
Klik hier om de opt-outcookie in te stellen:
http://www.112.2o7.net/optout.html?locale=nl_NL&second=1&second_has_cookie=0

We gebruiken de volgende cookies op onze website:
-

-

Google Search Console track: Deze cookie is een Analytische cookie bedoelt om de acquisitie
van gebruikers te volgen om zo onze website beter vindbaar te maken in de zoekmachines.
Google Analytics: Dit is ook een Analytische cookie, gebruikt om het gedrag van de bezoekers
binnen onze website te volgen om zo de website optimaal vorm te geven voor het grootste
gebruiksgemak en de beste rendabiliteit.
Facebook Pixel: Dit is een Targeting-cookie. Aan de hand hiervan gaan wij een doelgroep
kunnen opbouwen aan de hand van bezoekers van onze website om deze vervolgens te
kunnen bereiken via Facebook advertising (Alle verzamelde gegevens zijn anoniem)

