
COOKIE BELEID: 

Gebruik van cookies op deze website 

Wat zijn cookies ? Cookies zijn kleine informatiebestanden die de server 

van een website via uw browser tijdelijk opslaat op uw computer of ander 

toestel. Cookies hebben uiteenlopende functies: ervoor zorgen dat de 

website rekening houdt met de voorkeuren van de bezoeker, statistische 

gegevens verzamelen, de inhoud van en/of de reclame op de sites 

aanpassen aan de gebruiker enz. 

Er worden verschillende soorten cookies gebruikt op deze 

website 

1. Verplichte en technische cookies: 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van bepaalde delen van 

onze websites. Bijvoorbeeld om te navigeren tussen de verschillende 

delen van de website en om formulieren in te vullen. Als u deze cookies 

weigert, zullen sommige delen van de website niet werken, of niet 

optimaal werken. Met deze cookies kunnen wij informatie verzamelen 

over het gebruik van onze websites om de inhoud en performantie ervan 

te verbeteren. 

2. Functionele cookies: 

Functionele cookies maken het makkelijker voor onze websites om te 

werken, een betere surfervaring van onze bezoekers te ondersteunen en 

ze gebruiksvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld, deze cookies kunnen uw 

taalvoorkeur onthouden en of er u al gevraagd werd om deel te nemen 

aan een enquête zodat u bij uw volgende bezoek aan de website deze 

vraag niet nog eens krijgt. 

 

3. Reclamecookies: 

 

Google Analytics Cookies: Deze website maakt gebruik van Google 

Analytics Cookies om te analyseren hoe gebruikers zijn website 

gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van 

de website (waaronder uw IPadres) wordt doorgezonden aan en 

opgeslagen door Google.  

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te 

evalueren en om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor 

websiteoperatoren. Google geeft deze informatie eventueel ook door aan 



derden wanneer dat wettelijk vereist is of wanneer die derden de 

informatie namens Google verwerken. 

U accepteert het gebruik van cookies, overeenkomstig dit 

document, wanneer u onze websites gebruikt. 

U hebt als klant de keuze. U kan te allen tijde deze cookies blokkeren in 

uw webbrowser. Alle webbrowsers bieden de mogelijkheid om de 

cookies die op uw computer of ander toestel worden geïnstalleerd te 

beheren. Houd er wel rekening mee dat cookies blokkeren via de 

browserinstellingen geen enkel effect heeft op de cookies die eventueel al 

eerder op uw computer zijn geïnstalleerd. Als u die cookies wilt 

uitschakelen, moet u ze verwijderen. 

Voor meer informatie kunt u de configuratieinstellingen van uw 

internetbrowser raadplegen. Om meer te vernemen over cookies en 

onder meer te kijken welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe u ze beheert 

en verwijdert, kunt u surfen naar: http://www.allaboutcookies.org/. 

U kunt er ook voor kiezen om sommige of alle reclamecookies die op uw 

pc geïnstalleerd zijn uit te schakelen. Kijk daarvoor 

op: http://www.networkadvertising.org/ of  http://www.youronlinechoices.

com/. 

Indien u geen reclame wenst te ontvangen op basis van uw surfgedrag, 

kunt u de instellingen van de Google Ads Preference Manager wijzigen. 

Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

te installeren. 

  

Contact adres: 

Opleidingscentrum voor Hout & Bouw vzw 

 

 

 


