
COOKIE POLICY

a. Wat is een cookie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek opgehaald worden. Cookies
kan u steeds verwijderen via de instellingen van uw browser.

b. Waarom gebruiken we cookies

De website wordt beheerd door MAESSCHALK AND PARTNERS, met maatschappelijke zetel te 2000
Antwerpen, Godefriduskaai 12 bus 101 en wij gebruiken 3 soorten cookies:

1. Functionele cookies.

Deze functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en de
achterliggende software. Deze cookies kan u niet weigeren bij een bezoek aan onze website en
worden ook wel essentiële cookies genaamd.

2. Analytische cookies.

Via onze website kunnen verschillende cookies worden geplaatst voor analytische en statistische
doeleinden, dit uiteraard enkel met uw uitdrukkelijke toestemming.

Hiervoor gebruiken wij de analysetools van Google, dit als deel van de Analytics-dienst. Deze dienst
wordt door ons gebruikt om rapporten te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden
of wanneer derden deze informatie voor Google verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed
op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt
door Google opgeslagen op servers die gelokaliseerd zijn in de Europese Unie en / of de Verenigde
Staten. Google is aangesloten bij het US Privacy-Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie
van Handel, waardoor zij een passend gegevensbeschermingsniveau dienen te voorzien.

Voor meer informatie kan u het privacybeleid van Google hier raadplegen
https://policies.google.com/privacy?hl=en

3. Marketing cookies

Met uw toestemming plaatsen wij en onze adverteerders een cookie op jouw apparatuur, welke kan
worden opgevraagd zodra u onze website bezoekt. Het aan de hand van uw surfgedrag

https://policies.google.com/privacy?hl=en


opgebouwde profiel dient alleen om de inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel
mogelijk relevant voor u is.

c. Welke cookies worden op deze website gebruikt?

Hieronder kan u de cookies terugvinden die wij gebruiken, hoe lang deze bewaard worden en waarvoor ze
gebruikt worden of dienen:

1. Functionele cookies en/of essentiële cookies.

Zoals aangegeven onder b.1 zijn deze cookies om puur technische redenen noodzakelijk om geplaatst te
worden. Hierdoor is het wettelijk toegestaan deze te plaatsen van zodra de website wordt geconsulteerd,
dit zonder uw uitdrukkelijke toestemming, maar volstaat het om u te informeren.

NAAM COOKIE AANBIEDER TYPE
COOKIE

BEWAARTERMIJN DOELEINDE

__sharethis_cookie_test__ Movetocure.com HTTP Sessie Bepaling of de
browser cookies
aanvaardt

2. Analytische cookies

Voor onderstaande cookies wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd om deze op uw apparatuur te
plaatsen, dit houdt in dat deze cookies niet geplaatst worden zonder uw toestemming.

NAAM
COOKIE

AANBIEDER TYPE
COOKIE

BEWAARTERMIJN DOELEINDE

_ga Movetocure.com HTTP 2 jaar Google Analytics: herkennen
gebruiker. Houdt eenvoudige en
geanonimiseerde data bij over uw
bezoek.

_gid Movetocure.com HTTP 1 dag Registreert een uniek ID die wordt
gebruikt om statistische gegevens
te genereren over hoe de
bezoeker de website gebruikt.

_gat Movetocure.com HTTP 1 dag Gebruikt door Google Analytics
om verzoeksnelheid te vertraging

3. Marketing cookies

Voor onderstaande cookies wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd om deze op uw apparatuur te
plaatsen, dit houdt in dat deze cookies niet geplaatst worden zonder uw toestemming.
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NAAM
COOKIE

AANBIEDER TYPE
COOKIE

BEWAARTERMIJN DOELEINDE

__atuvc Movetocure.com HTTP 13 maanden Toestaan van de gebruiker om
inhoud van de website te delen
op social media

__atuvs Movetocure.com HTTP 1 dag Toestaan van de gebruiker om
inhoud van de website te delen
op social media

_at.cww Movetocure.com HTML Persistent Toestaan van de gebruiker om
inhoud van de website te delen
op social media

at-lojson-cac
he-#

Movetocure.com HTML Persistent Toestaan van de gebruiker om
inhoud van de website te delen
op social media

at-rand Movetocure.com HTML Persistent Toestaan van de gebruiker om
inhoud van de website te delen
op social media

loc Movetocure.com HTTP 13 maanden Geolocatie bepalen van de
gebruiker

st_samesite Movetocure.com HTTP Sessie Tracking van de gebruiker
doorheen de website en
voorkeuren

uvc Addthis.com HTTP 13 maanden Hoeveel inhoud van de website
inhoud op social media deelt

Xtc Addthis.com HTTP 13 maanden Hoeveel inhoud van de website
inhoud op social media deelt

d. Beheer van cookies.

Wanneer uw computer, tablet of smartphone door meer dan één persoon gebruikt wordt of er gewerkt
wordt met meerdere internetbrowsers is het mogelijk dat verschillende keuzes worden gemaakt om het
plaatsen van cookies toe te staan. Daarom zijn de keuzes die u als betrokkene/gebruiker maakt mogelijks
niet permanent.
Gezien voormelde factoren door ons niet te verifiëren zijn, kan er niet worden gewaarborgd dat de door u
ingestelde keuzes permanent zijn en raden wij u aan u keuzes regelmatig te controleren en indien nodig te
actualiseren.

e. Verwijderen van cookies.

U kan de bestaande cookies op uw apparaat verwijderen. Hiervoor dient u te kijken in de handleiding van
uw browser onder de afdeling “Help” en te zoeken naar “cookies beheren”. Door de bestaande cookies van
onze website te verwijderen, zal u bij een volgend bezoek opnieuw gevraagd worden om met ons
cookiebeleid akkoord te gaan.

Indien u gebruik maakt van onderstaande browsers kan u op de onderstaande links klikken voor meer
uitleg.
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Firefox Chrome Safari
https://support.mozilla.org/nl/kb
/cookies-verwijderen-gegevens-w
issen-websites-opgeslagen

https://support.google.com/chro
me/answer/95647?co=GENIE.Plat
form%3DDesktop&hl=nl

https://support.apple.com/nl-b
e/guide/safari/sfri11471/mac

Voor de verdere vragen betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens, gelieve door te klikken op
onderstaande link voor ons privacy beleid: Link naar privacy policy
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