Cookiebeleid
Wat zijn Cookies
Om jou een betere service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites
gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken.
Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een
website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt.
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw
voorkeuren, zoals locatie‐ en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen
websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites ‐ en welke pagina’s ‐ door bezoekers
worden bekeken.
Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E‐mail en telemarketing acties zijn
niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk jouw e‐mailadres of telefoonnummer niet
op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel
opgebouwd.

Hoe kan ik Cookies beheren
Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig via de instellingen
van jouw browser. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies opnieuw jouw
voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen. Eveneens kan je zelf je eigen
cookies beheren door je persoonlijke instellingen van je browser aan te passen. Hierdoor kan
je zelf aangeven welke nieuwe cookies je wel en niet wil.
Hoe cookies te verwijderen kan je, per browser, terugvinden via deze links
Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer
Type cookies
Functionele cookies
Zoals het woord zelf al aangeeft, zorgen deze cookies ervoor dat onze website optimaal kan
functioneren en je een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek te laten ervaren.
Ondernemers Actief gebruikt 'Functionele cookies' om jouw persoonlijke voorkeuren te
onthouden en om herhaalde communicatie tijdens herhaalde bezoeken te voorkomen,
bijvoorbeeld bij deelname aan een promotie.

Performantie cookies
Ondernemers Actief gebruikt performantie cookies om te bepalen hoe je onze websites
gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak
van onze websites. Bijvoorbeeld het bijhouden van het aantal bezoekers per pagina of de
meest voorkomende taal waarin de website wordt bezocht.

Marketing cookies
Marketing cookies zullen op basis van jouw surfgedrag gepersonaliseerde inhoud aanbieden.
Dit kunnen o.a. aanbiedingen voor onze diensten op Facebook, Google of andere media zijn.
De inhoud en de werking hiervan worden dan door deze media bijgehouden.

Google Analytics cookies
Ondernemers Actief maakt op de website gebruik van Google Analytics, een van de
bekendste en meest vertrouwde oplossingen voor het verzamelen van analytische gegevens
op het internet. Dit helpt ons te begrijpen hoe je de website gebruikt op een manier die ons
in staat stelt om verbeteringen aan te brengen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden
welke tijd je op onze website doorbrengt en welke pagina's je bezoekt.
Voor meer informatie over Google Analytics kun je terecht op de officiële pagina.
https://policies.google.com/technologies/cookies

Social media cookies
Ondernemers Actief maakt op de website gebruik van sociale media buttons en/of plug‐ins
waarmee er op verschillende manieren verbinding gemaakt wordt met je sociale netwerken.
Jouw sociale netwerken, waaronder Facebook en LinkedIn, plaatsen cookies via onze website
die kunnen worden gebruikt om je profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan
de gegevens die ze bewaren voor verschillende doeleinden, zoals vermeld in het
desbetreffende privacy beleid. Voor meer informatie kan je terecht op de verschillende
officiële pagina's:
https://www.facebook.com/policies/cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Overzicht van de gebruikte cookies
De website van Ondernemers Actief maakt gebruik van cookiebot om de cookies dagelijks te
updaten. Een overzicht van de gebruikte cookies kan je terugvinden in de cookiebanner. Op
deze manier verzekeren we dat je steeds een overzicht kan terugvinden van de gebruikte
cookies
Embedded content
Ondernemers Actief kan via een klikbare link verwijzen naar andere websites op haar
websites. Deze zal je doorwijzen naar een website van een andere organisatie. Het is mogelijk
dat de website waarnaar je wordt doorgestuurd ook gebruik maakt van cookies.
Ondernemers Actief adviseert jou om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende
organisatie, vermeld op de eigen website, te raadplegen om je te informeren over hun
privacy‐ en cookiebeleid
Wijzigingen aan de cookie policy
Deze Cookie Policy is geen statisch document. Wijzigingen die wij aanbrengen in deze Cookie
Policy worden onmiddellijk van kracht. Enkel de meest recente versie is van toepassing, deze
versie is terug te vinden op de site van Ondernemers Actief.

