COOKIE STATEMENT VAN SADECHAF UV
1. WELKE PARTIJEN ZIJN ER?
In dit Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:
‘Sadechaf UV’: Sadechaf UV BVBA, met zetel te Campus Blairon 30, 2300 Turnhout, België, ingeschreven
onder het ondernemingsnummer BE0446.933.735.
‘Gebruiker’ of ‘u’ : iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Sadechaf UV via haar
online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04,
art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

2. WAT IS EEN COOKIE?
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw
computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. Van
zodra u onze Website bezoekt zal u toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende
categorieën cookies die wij gebruiken.
Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies
plaatsen van zodra u onze Website bezoekt.

3. INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere
gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te
optimaliseren.
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die
de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze
website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend
de inhoud van onze website is.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de
Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en
gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke
en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
Gelieve onze privacy verklaring te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn
op de website
Voor verdere informatie over deze Cookie statement kan u ons contacteren via info@sadechaf.eu.
Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website
bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

4. WELKE COOKIES WORDEN ER GEBRUIKT OP WWW.SADECHAF.EU?
Hieronder kan je een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op
onze website.

COOKIE

VALUE

DESCRIPTION

VALID UP TO

_gat

1

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Cookie by
Google Analytics

1 year

_gid

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Cookie by
GA1.2.1061084392.15319 Google Analytics

2 year

_ga

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Cookie by
GA1.2.221998202.153199 Instagram

20 year

PHPSESSID

0e430jfc23dipmj1siju7p

Close browser

Local session used to recognize language

5. HOE KAN IK MIJN COOKIES BEHEREN?
Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moet u de volgende
handelingen uitvoeren:
•
•
•
•
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US.
Bij vragen over dit cookiestatement of de privacy verklaring van Sadechaf UV, kan u ook steeds contact
opnemen met Sadechaf UV.

