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1. Algemeen – waarvoor dient deze cookie policy?
De website beschikbaar op het adres grondwijzer.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat
door en is eigendom van GRONDWIJZER VZW, 0864.015.820, met zetel te Polderdijkweg 16,
2030 Antwerpen (hierna: “GRONDWIJZER, “wij” of “ons”).

1.1.

GRONDWIJZER is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij
verkrijgt wanneer u de Website bezoekt (bv. uw IP-adres). Meer informatie over de verwerking
van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.
1.2.

Deze cookie policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te
raadplegen onder de rubriek ‘Disclaimer’ op de Website. Wij behouden ons het recht voor om
deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Deze cookie policy werd het laatst gewijzigd in
december 2019.
2. Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

2.1.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw
computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt.

2.2.

Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden
gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van
statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw
persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal
kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv.
Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.
3. De cookies op de Website

3.1.

GRONDWIJZER kan gebruik maken van verschillende soorten cookies op de Website:
i.

Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden,
maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.

ii.

Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder
geval tot hun duurtijd verloopt.

iii. Puur technische cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de
Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d.
iv. Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het
aantal bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics).
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3.2.

Hieronder vindt u een meer gedetailleerde opsomming en beschrijving van de cookies
waarvan de Website heden gebruik maakt:

Naam
cookie

Functie / doel

Gegevens
die
worden
verzameld en bewaard

Eigen
cookie of
cookie van
een derde
partij

Bewaartermijn

CONSENT

Functioneel

Google gebruikt deze cookie
om gebruikt van bandbreedte
te verminderen en
netwerkprestaties te
verbeteren.

Google

Enkele jaren

has_js

Functioneel

Drupal gebruikt deze cookie
om na te gaan of de browser
van de bezoeker JavaScript
gebruikt of niet

Eigen

Sessieduur

_cfduid

Functioneel/tracking

Onthoud de keuze van een
gebruiker bij het delen van
inhoud en de hoeveelheid dat
een pagina is gedeeld op
sociale media

AddToAny

Max 1 jaar

uvc

Functioneel/tracking

Onthoud de keuze van een
gebruiker bij het delen van
inhoud en de hoeveelheid dat
een pagina is gedeeld op
sociale media

AddToAny

1 dag

4. Cookies beheren of verwijderen
4.1.

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de
instellingen van uw webbrowser).
Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: Internet Explorer Edge - Google Chrome - FireFox - Safari.

4.2.

Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde
(grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed zullen functioneren.

Vragen? Contacteer ons gerust: grondwijzer@grondwijzer.be
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