Sanderus - Cookiebeleid
Wat zijn cookies ?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer
kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals
bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw
bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de
website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.
Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld
automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie),
terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig
verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies ?
Sanderus gebruikt twee soorten cookies:
- cookies voor functionele doeleinden.
- cookies voor analytische doeleinden.

De beheersoftware om de inhoud van onze website up-to-date te houden, maakt gebruik
van functionele cookies. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed
functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze website wil
lezen.

Sanderus gebruikt ook cookies voor analytische doeleinden. De analysetool plaatst cookies
die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we onder meer hoeveel
keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud
van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald
onderwerp waar veel interesse voor is.
Deze analysetool is op onze eigen servers geinstalleerd. Het gaat hier dus om first party
cookies. Dit wil zeggen dat wij de volledige controle hebben over de informatie die
verzameld wordt via deze cookies. Er worden geen gegevens naar een derde partij
gestuurd. Bijgevolg kunnen we garanderen dat deze informatie niet voor andere doeleinden
zal gebruikt worden. Voor het gebruik van deze first party cookies voor analysedoeleinden
wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Je kan dus weigeren dat deze cookies

op jouw toestel worden geplaatst.

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn ?
Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst dan kan je hiervoor een
instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit
moet doen.

Hoe verwijder ik cookies ?
Als je wil weten welke cookies op jouw toestel kan verwijderen, dan kan je hiervoor een
instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit
moet doen.

Links
Firefox :
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websitesopgeslagen
Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari :
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Internet explorer :
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

