
COOKIE 
 

ABVV-FGTB Horval maakt gebruik van Cookies teneinde u een meer gepersonaliseerde 

gebruikerservaring te geven wanneer u onze website bezoekt.  

Een “Cookie” analyseert en onthoudt uw voorkeuren voor een volgende websitebezoek. (Zo wordt 

bijvoorbeeld uw gebruikerstaal onthouden).  

 

Wat is een COOKIE?  
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het surfen op onze website, gedurende een tijd, 

gegevens bijhoudt. Hierdoor hoeft u niet steeds persoonlijke voorkeuren opnieuw aan te passen. Deze 

cookies worden ook aangemaakt om technische redenen.  

 

Welke cookies gebruikt ABVV-FGTB Horval? 

Essentiële cookies/ Functionele cookies 
Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website.  Indien u deze cookies 

niet toestaat, kan het zijn dat u moeilijker toegang hebt tot uw gebruikersaccount, tot gevraagde 

diensten, of dat u de gewenste webpagina’s niet onmiddellijk vindt. 

Cookies worden bijgehouden teneinde: 

 Uw taalvoorkeur te onthouden 

 De ondersteuning van cookies door uw computer te kennen 

 Toestemmingen te krijgen voor het gebruik van cookies 

 Te weten of de cookie-pop-up bekeken werd 

 De browsersessie te identificeren en de duurtijd op de website te kennen 

Analytische cookies 

Analytische cookies verzamelen statisch-analytische informatie over uw gebruik van onze website. 

Uw surfgedrag wordt verzameld om navigatieproblemen te achterhalen, evenals welke advertenties, 

banners, lay-out doeltreffend zijn. Alle informatie die deze cookies opslaan is volledig anoniem. 

Controle cookie 

Deze cookie onthoudt uw toestemming of weigering.  Om onze website optimaal te kunnen blijven 

gebruiken, aanvaardt u best het gebruik van cookies. Deze toestemming kan te allen tijde worden 

ingetrokken. 

Wanneer u het gebruik op onze website weigert kan dit gevolgen hebben voor de werking van de 

website. Geen enkel gegeven/cookie zal geregistreerd worden. 

 

Cookies verwijderen of blokkeren 
Uw cookies instellingen kunnen te allen tijde worden aangepast of verwijderd. In het menu van uw 

browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan u uw wijzigingen opslaan. 



Zijn er nog onduidelijkheden? 
 

Wij raden u alvast deze website aan http://www.allaboutcookies.org 

Hier vindt u alle informatie rond cookies, hoe ze te gebruiken, hoe uw voorkeuren te veranderen,… 

Uiteraard kan u ook steeds bij ons terecht voor vragen.  Ga hiervoor naar de contactpagina. 

 

 

 

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

