Cookiebeleid.
A. Wat zijn cookies?
Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze website bezoekt en/of wanneer je onze e-mails
opent. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en
die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.
Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.
Voor een compleet overzicht kan je websites zoals www.allaboutcookies.org raadplegen.

•
•

VZW Handelaars Houthalen Centrum en VZW Handelaars Deelkernen Houthalen-Helchteren
gebruikt cookies om:
Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites te verbeteren;
Te analyseren hoe gebruikers van onze website gebruik maken en om statistieken op te stellen;
B. Welke soorten cookies gebruiken we?

•

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen er voor dat je door onze website kan navigeren en alle
functionaliteiten kan gebruiken.

•

Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze website makkelijker en zorgt
voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en
voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

•

Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze website zoals
het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een
bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze website
verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren Wij doen hiervoor ook een
beroep op cookies van derden zoals :
•

•

Google Analytics: verzamelt anonieme gegevens over het gebruik van onze website en stelt
bezoekersstatistieken op. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden
op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.
Social media cookies: deze cookies maken de functionaliteiten van social media websites
zoals Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn en Instagram mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan
een YouTubefilmpje bij één van onze handelaren of acties, zichtbaarheid in Google Maps of
een ‘like’ knop voor Facebook, Pinterest en Instagram.

C. Beheer van cookies
Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties")
alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk
type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden
op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van
cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kan je op de
volgende websites kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen:
http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.
Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de website van
VZW Handelaars Houthalen Centrum en VZW Handelaars Deelkernen Houthalen-Helchteren en
andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

