
 

Het gebruik van “cookies”. 

  

Tijdens een bezoek aan de website(s) kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst 

worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw 

computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies 

kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine 

identificeren. 

  

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, 

bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Google 

Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan 

gebeuren via een pop-up kader, een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar 

deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. 

  

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een 

waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw 

harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-

functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen 

verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

  

Door gebruik te maken van de website(s), gaat u akkoord met het gebruik van cookies. 

 

Google analytics 

  

De website(s) maakt (maken) gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 

aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” 

(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website(s) te helpen analyseren hoe 

gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de 

website(s) (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de websites gebruikt, rapporten over de 

website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met 

betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 

namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover 

Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende 

instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden 

van deze website(s) kunt benutten. 

  

Door gebruik te maken van de website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie 

door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

  

Indien iemand zich wil afmelden voor Google Analytics, kan dit ook via het onderstaande 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl 

  

Voor apps gebeurt de tracking voor Google  Analytics niet via een cookie, maar via Android 

Advertising ID en iOS Identifier for Advertisers (IDFA) voor apps. 

  

Eigen website logs worden maximaal 6 maanden bewaard. 

 

 

 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl


 

 

 

Cookies 
 

1. Wie is wie? 
 

Wij: 

Woondienst Regio Izegem, Vaartstraat 4, 8870 Izegem ondernemingsnummer BE 0466.193.777 

 

Jij: 

als bezoeker van deze website 

 

 

De wet: 
‘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) 

 

Wat is een cookie? 
 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het 

moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de 

andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. 

Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. Een cookie zal je helpen je 

voorkeuren zoals taalkeuze, favoriet item, laatst gelezen blog bericht, of gegevens op een formulier 

zodat je deze niet steeds opnieuw moet invullen. Wij zetten de looptijd van deze cookies standaard 

op 6 maanden. De cookies worden gebruikt om de gebruikservaring te verbeteren en aan te passen 

waar nodig op onze website(s). 

 

Toestemming 
Er wordt steeds een melding gemaakt als we gebruik maken van bepaalde cookies op je website.  

indien we geen toestemming vragen wil dit expliciet zeggen dat er geen cookies worden bewaard of 

dat er nergens cookies worden opgeslagen op dit gedeelte van de website(s) 

 

Soorten cookies 

Noodzakelijke cookies 

Naam cookie Vervaltermijn Doel Inhoud 

__RequestVerificationToken 

Direct tijdelijk cookie, 

gewist zodra je je 

browser verlaat. 

Dit is een token tegen 

vervalsing (voorkomt CSRF-

aanval). 

Aspnet 

waarde 

asp.net_sessionid 

Direct tijdelijk cookie, 

gewist zodra je je 

browser verlaat 

Gebruikt om een 

geanonimiseerde 

gebruikerssessie door de 

server te onderhouden. 

unieke 

identificatie 

(guid) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005061332&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005061332&table_name=wet


 

Naam cookie Vervaltermijn Doel Inhoud 

UMB_UPDCHK 7 dagen 

Umbraco-cookie die alleen 

identificeerbare configuratie-

informatie opslaat. 

1 

    

 

Functionele cookies 

Naam cookie Vervaltermijn Doel Inhoud 

cookieConsent_given 365 dagen 
Bijhouden toestemming 

noodzakelijke cookies 

Goedkeuring 

cookies 

cookieConsent_Social_media 365 dagen 
Bijhouden toestemming sociale 

media cookies 

Goedkeuring 

cookies 

cookieConsent_Marketing 365 dagen 
Bijhouden toestemming marketing 

cookies 

Goedkeuring 

cookies 

cookieConsent_functional 365 dagen 
Bijhouden toestemming functional 

cookies 

Goedkeuring 

cookies 

cookieConsent_statics 365 dagen 
Bijhouden toestemming statics 

cookies 

Goedkeuring 

cookies 

    

Analytische cookies 

Naam cookie Vervaltermijn Doel Inhoud 

_ga Bepaald door Google Analyse van websitebezoeken GA waarde 

_gid Maximum 2 dagen Analyse van websitebezoeken GA waarde 

_gat Na 10 minuten Analyse van websitebezoeken GA waarde 

__utm* Maximum 2 jaar Google Analytics tracking GA waarde 

* cookie naam kan een extra waarde bevatten 

 

Cookies van derden  

Op de pagina met het contactformulier worden een aantal cookies van Google.com toegevoegd 

omwille van de ‘ik ben geen robot’-checkbox 

 

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’. 

   

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’. 

 

 

Onze privacy policy kunt U lezen op https://www.woondienst.be/media/1439/20230105-

privacyverklaring-uitgebreid-versie-2.pdf Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren 

van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org. 

 

https://www.woondienst.be/media/1439/20230105-privacyverklaring-uitgebreid-versie-2.pdf
https://www.woondienst.be/media/1439/20230105-privacyverklaring-uitgebreid-versie-2.pdf
http://www.aboutcookies.org/

