
Cookiebeleid
Door het bezoeken van onze websites ga je akkoord met het gebruik van cookies door
ZionMedia BV.

WAT IS EEN COOKIE

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de browser op je toestel worden
opgeslagen. Ook op soortgelijke technologieën zoals Pixels, plug-ins en scripts is dit beleid
integraal van toepassing. cookies kunnen verschillende doeleinden hebben. Zo heb je
technische cookies die voorkeuren bijhouden op een website zoals de taalinstellingen of het
winkelmandje. Cookies kunnen gebruikt worden om uw login te controleren en kunnen
informatie over de gebruiker bijhouden, zoals uw surfgeschiedenis. Er bestaan cookies die
enkel voor een bepaalde sessie worden bijgehouden, of ze worden opgeslagen op uw toestel
gedurende een welbepaalde termijn.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een
partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies
lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw
computer of mobiel apparaat bevindt.

Cookies kunnen zowel door de verwerkingsverantwoordelijke zelf geplaatst worden
(“first-party cookies”) als door een derde partij als dienstverlener voor de
verwerkingsverantwoordelijke (“third-party cookies”).

We kunnen cookies onderverdelen in volgende categorieën:

Strikt noodzakelijke cookies

 Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen
ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de
verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen of zorgen
voor de veiligheid van de website. Er wordt geen toestemming gevraagd voor het plaatsen
van deze cookies.

 Functionele cookies

 De functionele cookies zijn cookies die de website gebruiksvriendelijker en  aangenamer
maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een betere surfervaring krijgt. Deze cookies
kunnen uw logingegevens bijhouden, een taalkeuze onthouden of een winkelmandje
bijhouden. Er wordt geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies.

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe de gebruiker de website gebruikt, zoals welke
pagina’s bezocht worden en op welke links geklikt worden. Hun enige bedoeling bestaat erin
om de functionaliteit van de website te verbeteren en om statistieken te bezorgen met
betrekking tot het aantal bezoekers op een bepaalde pagina. Deze cookies zullen enkel
geplaatst worden indien de gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.



Advertentie en/of social media cookies

Deze cookies volgen uw online activiteit om adverteerders te helpen relevantere advertenties
te vertonen of om te beperken hoe vaak u een advertentie te zien krijgt. Deze cookies hebben
een levensduur van maximaal 24 maanden en worden door derde partijen geplaatst.

Deze cookies worden alleen geplaatst nadat de gebruiker ons een uitdrukkelijke toestemming
heeft gegeven.

COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN EN HUN DOEL

Deze cookies die worden gebruikt zijn onderaan te vinden onder ‘COOKIE INSTELLINGEN’.
Indien geen lijst aanwezig is, is deze op aanvraag te verkrijgen.

INSCHAKELEN / VERWIJDEREN EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Hieronder wordt verduidelijkt hoe u uw cookievoorkeuren kan beheren. Strikt noodzakelijke
cookies en functionele cookies kunnen niet uitgeschakeld worden. Ze kunnen echter steeds
manueel verwijderd worden via uw browser.

Via de website

U kan op elk moment uw cookievoorkeuren aanpassen via onze website door onderaan op
‘COOKIE INSTELLINGEN’ te klikken.

Via uw browser

Daarnaast kan u uw cookievoorkeuren aanpassen via uw browser. Op die manier kan u zelf
aangeven of bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser instellen om
een bericht weer te geven als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kan u cookies ook
handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw browsegeschiedenis te wissen. Meer
informatie hierover kan u op onderstaande pagina’s terugvinden, afhankelijk van welke
browser u gebruikt:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari (Mac) of Safari (iOS).

Het verwijderen of uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde
toepassingen van onze website en aanvullende diensten niet optimaal functioneren.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te
wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op onze website. Vanaf de



publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Indien wij hierbij
nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op onze website, zullen wij indien vereist opnieuw
om uw toestemming vragen. De datum waarop onze Cookieverklaring voor het laatst
gewijzigd is, kan u onderaan deze pagina terugvinden. 

CONTACT

ZionMedia BVBA

Hovenierstraat 44

9940 Gent ( Evergem )

Tel: +32 (0)9 330.01.77

Dit cookiebeleid werd voor het laatst gewijzigd op 10/06/2022.


