1. Wat zijn cookies?
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan de website te optimaliseren en een
optimale gebruikerservaring te verzekeren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website bij
een bezoek op de harde schijf van uw computer (of ander verbonden apparaat) zet om op deze manier
bepaalde informatie op te slaan. Deze cookies leveren onder andere informatie op over het
browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het websitebezoek en persoonlijke voorkeuren.

2. Welke soorten cookies zijn er?
Op deze website worden verschillende soorten cookies gebruikt. Deze cookies kunnen ingedeeld
worden naargelang van hun duur, hun oorsprong en hun functie.
2.1. Duur:
Cookies hebben meestal een vervaldatum. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen:
- de sessiecookies : dit zijn cookies die automatisch verwijderd worden zodra u uw browser
afsluit
- de permanente cookies : dit zijn cookies die langere tijd op uw computer blijven staan en
soms zelfs blijven staan tot u ze handmatig verwijdert.
2.2. Oorsprong:
Cookies kunnen geplaatst worden door de website zelf of door een derde. Hierbij moet een
onderscheid gemaakt worden tussen:
- first party (of eigen cookies) : dit zijn cookies die door onze website geplaatst worden
wanneer u ons bezoekt.
- third party cookies: dit zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst. Dit is o.a. het
geval wanneer de website bepaalde elementen incorporeert uit andere websites, zoals sociale
media “plugins” (zoals de "vind-ik-leuk knop" van Facebook of Linkedin) of advertenties. Op
deze manier kan uw gedrag gevolgd worden (bv. om in de toekomst nauwkeurig en doelgericht
aan marketing te kunnen doen). Voor deze third-party cookies verwijzen wij u graag naar de
privacy- en cookieverklaringen die deze partijen op hun websites geven.
Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
2.3. Functie:
Cookies kunnen verscheidene functies en doeleinden hebben. Deze website maakt gebruik van
drie soorten cookies zijnde:
- De strikt noodzakelijke cookies : deze cookies omvatten de essentiële en functionele cookies
en zijn puur omwille van technische redenen nodig om de site te kunnen bezoeken en deze
goed te laten functioneren (bv. om formulieren in te vullen, privacyvoorkeuren te onthouden,
…)

- De marketingcookies : deze cookies hebben tot doel om u relevante advertenties te tonen.
- De performance cookies : deze cookies worden ook wel eens analytische cookies genoemd
en hebben als doel om informatie te verzamelen over hoe jij onze website gebruikt (bv. datum
en tijd van het bezoek). Wij gebruiken deze gegevens om onze website te optimaliseren naar
de wensen van onze gebruikers.
Om uw privacy te verzekeren, vragen wij steeds eerst uw toestemming alvorens marketing- en of
performance cookies te gebruiken.
Hieronder vindt u per type cookie een overzicht van de verschillende specifieke cookies die wij
gebruiken.
Google Analytics
•

Google Analytics is een van de meest verspreide en betrouwbare analytische oplossingen op
het internet om te helpen bij het vergaren van informatie over hoe de website best gebruikt
wordt, en hoe de gebruikservaring kan verbeterd worden. Met deze cookie houden we
mogelijk bij hoe lang je op de website surft, welke pagina's je precies bezoekt en hoe je ons
hebt gevonden. Op die manier weten wij wat bezoekers interessant vinden en kunnen wij de
website en haar inhoud blijven verbeteren.

•

Deze cookie komt van Google en wordt na 2 jaar maximum verwijderd.

Hoe controleer en verwijder ik reeds geïnstalleerde cookies?
U kunt uw instellingen van uw browser gebruiken om te controleren (en desgevallend te verwijderen)
welke cookies op uw toestel zijn geplaatst (door onze website of andere websites).
Via onderstaande links vindt u meer informatie over de manier waarop u dit kan doen:
Firefox:
opgeslagen

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
Internet
explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Microsoft edge: https://support.microsoft.com/nl-be/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

3. Wat zijn mijn rechten?
Het cookiebeleid heeft geen invloed op uw rechten op grond van de toepasselijke regelgeving inzake
gegevensbescherming. Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw
rechten als betrokkene zijn kunnen samen met de contactgegevens van de privacy-verantwoordelijke
teruggevonden worden in de privacy policy op onze website (https://www.vh-v.be/wpcontent/uploads/2021/05/Privacy-Policy.pdf).

Indien u hiernaast nog bijkomende informatie over cookies en/of andere privacy-gerelateerde
vraagstukken wenst te ontvangen, verwijzen wij u graag ook door naar de website van de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/themas/internet/cookies)

4. Wijzigbaarheidsclausule
Advocatenassociatie Van Hove & Vervaeck houdt zich het recht voor om de cookiestatement te
wijzigen en te actualiseren waar nodig. De laatste wijziging vond plaats op 24 april 2021.

