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REGLEMENT INZAKE COOKIES 
Welkom!  
 
Wij gebruiken cookies op deze website, dit platform, dit sociaal netwerk of de websites van derden 
waarop wij deze pagina’s tonen. U vindt meer uitleg over deze cookies en hoe u ze kunt beheren in 
onderstaande informatie.  
 
Door gebruik te maken van onze website, onze pagina’s en/of onze diensten aanvaardt u het gebruik van 
cookies in overeenstemming met dit Reglement.  
 
Indien u het gebruik van deze cookies niet aanvaardt, verzoeken wij u om ze uit te schakelen volgens de 
instructies van dit Reglement, bijvoorbeeld door de browserinstellingen zo te wijzigen dat de cookies van 
deze website niet op uw toestel geplaatst kunnen worden.  
 
Welke termen worden in dit Reglement gebruikt?  
 
• Naar POP SOLUTIONS met maatschappelijke zetel in de Rue de la Technique 9 te 1402 Nijvel en alle 

ondernemingen van de groep wordt gezamenlijk verwezen met ‘POP SOLUTIONS’. 
 

• We gebruiken de term ‘Gebruiker’ om te verwijzen naar de gebruikers van onze websites, 
onlinepagina’s en diensten.  

 
• We gebruiken de termen ‘u’ en ‘uw’ om te verwijzen naar de Gebruiker die dit Reglement inzake 

Cookies leest.  
 

• We gebruiken de termen ‘wij’ en ‘ons/onze’ om te verwijzen naar POP SOLUTIONS, de 
verwerkingsverantwoordelijke.  

 
• We gebruiken de term ‘Persoonsgegevens’ om te verwijzen naar identificeerbare persoonlijke 

gegevens over u.  
 
• We gebruiken de term ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘GDPR’ om te verwijzen 

naar Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG. 

 
Wat is een cookie?  
 
Cookies zijn tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten en die op uw toestel 
geplaatst worden wanneer u een website bezoekt. Deze cookies worden opnieuw verstuurd naar de 
website waar ze vandaan komen bij elk volgend bezoek of bij een bezoek aan een website die deze cookie 
herkent. Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen om het toestel van een gebruiker te 
herkennen.  
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Cookies vervullen verscheidene functies: zo zorgen ze ervoor dat u efficiënter tussen de pagina’s kunt 
navigeren, onthouden ze uw voorkeuren en verbeteren de ervaring van de gebruiker in het algemeen. 
Ze kunnen er ook voor zorgen dat de reclame die u op een website ziet, relevanter is voor u, rekening 
houdend met uw interesses.  
 
Sommige cookies bevatten persoonsgegevens. Indien u bijvoorbeeld op het tabblad ‘Mijn gegevens 
onthouden’ klikt wanneer u inlogt, zal een cookie uw gebruikersnaam onthouden. De meeste cookies 
verzamelen geen informatie die u identificeren maar veeleer algemene gegevens zoals de manier waarop 
de gebruiker op de website belandt en onze websites gebruikt, en de algemene locatiegegevens van de 
gebruiker.  
 
We onderscheiden in hoofdzaak vier soorten cookies:  
 
• Sessiecookies die slechts bewaard worden zolang de sessie duurt. Ze worden gewist zodra de 

gebruiker de browser sluit.  
• Permanente cookies die na het sluiten van de sessie bewaard blijven. Ze worden opgeslagen op de 

harde schijf van de gebruiker totdat ze verlopen (permanente cookies worden aangemaakt met een 
vervaldatum) of totdat de gebruiker ze verwijdert. Permanente cookies worden gebruikt om 
identificatiegegevens aangaande de gebruiker te verzamelen, zoals zijn surfgedrag op het internet of 
zijn voorkeuren voor een specifieke website.  

• First-party cookies behoren tot de website die u bezoekt.  
• Third-party cookies worden geïmporteerd van een website waarvan de inhoud onrechtstreeks 

toegankelijk is, bijvoorbeeld via een afbeelding of een banner.   
 

De meeste browsers ondersteunen cookies (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari, enz.). De 
gebruikers kunnen de instellingen van hun browser in ieder geval zelf aanpassen om de cookies uit te 
schakelen. Zij kunnen de cookies ook wissen.  
 
Welke cookies  gebruiken wij?  
 
Over het algemeen gebruiken wij cookies die twee verschillende functies vervullen:  
 
1. Performantie- en analysecookies  
 
Deze cookies verzamelen gegevens over de manier waarop bezoekers de website gebruiken 
(bijvoorbeeld welke pagina’s bezoekers het vaakst bekijken en of ze foutmeldingen krijgen van bepaalde 
pagina’s). Deze cookies verzamelen geen gegevens die u identificeren. Alle gegevens die deze cookies 
verzamelen zijn anoniem en worden uitsluitend gebruikt om de werking van de website te verbeteren.  
 
2. Functionele cookies 
 
We kunnen functionele cookies gebruiken die ons in staat stellen om uw voorkeuren te onthouden. Met 
deze cookies kunnen we bijvoorbeeld uw geselecteerde voorkeuren onthouden (zoals de taal waarin u 
onze website gebruikt). We kunnen functionele cookies ook gebruiken om u een betere dienstverlening 
aan te bieden (zodat u bijvoorbeeld online een video kunt bekijken).  
 
Voor meer informatie over de verzamelde gegevens en de specifieke types van cookies die we gebruiken, 
verwijzen we u naar de tabel ‘Cookies’ hieronder. 
 
Hoe de cookies in mijn browser beheren en verwijderen?  
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De mogelijkheid om cookies toe te staan, te weigeren of te wissen kan ook op browserniveau 
gegarandeerd worden. Hiervoor dient u de instructies van uw browser te volgen (u vindt deze doorgaans 
op het tabblad ‘Help’, ‘Instellingen’ en ‘Bewerken’). Door een cookie of bepaalde categorieën van cookies 
te weigeren, verwijdert u de cookies niet van uw browser. Dit moet u zelf doen via uw browser. Denk 
eraan dat bepaalde delen van onze website niet correct zullen werken indien u ervoor kiest om de cookies 
uit te schakelen.  

 
Naam Termijn Inhoud Doel 

_ga 2 jaar een 
token 

Deze cookie is gekoppeld aan Google Universal 
Analytics, een belangrijke update van de meest 
gebruikte Google-analysedienst. Deze cookie wordt 
gebruikt om unieke gebruikers van elkaar te 
onderscheiden en wijst hen daarvoor een willekeurig 
aangemaakt nummer als klant-ID toe. Deze cookie zit 
in elk paginaverzoek op een website en wordt gebruikt 
om de bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te 
berekenen voor de analyserapporten van deze 
websites. 

_gat 1 min. een 
waarde 

Deze cookie is gekoppeld aan Google Universal 
Analytics. Hij wordt gebruikt om het aantal aanvragen 
te beperken, wat de gegevensverzameling over 
drukbezochte sites beperkt. 

_gid 1 min. een 
token 

Deze cookie is gekoppeld aan Google Universal 
Analytics. Hij bewaart en actualiseert een unieke 
waarde voor elke bezochte pagina. 

_icl_visitor_lang_js 1 min. First 
party 

De WPML-cookie stelt POPSolutions.be in staat om in 
verscheidene talen te werken en zorgt ervoor dat de 
bezoeker zonder problemen zijn voorkeurtaal kan 
instellen. 

_mcid 1 jaar een 
token 

Cookie gedefinieerd door MailChimp die behavioural 
advertising en de Google-analyse mogelijk maakt. 

pum-10857 5 First 
party 

Dankzij de Popup Maker-cookie opent een pop-up 
automatisch, zodat bepaalde inhoud onder de 
aandacht gebracht kan worden.  

wp-settings-1 1 jaar First 
party 

Deze WordPress-cookie wordt gebruikt om de 
interface en de werking van de website te 
personaliseren voor de WordPress-beheerders. Deze 
cookie is slechts van toepassing voor de administrator-
gebruikers in de CMS-databank van de website. 

wp-settings-time-1 1 jaar First 
party 

Deze WordPress-cookie wordt gebruikt om de 
interface van de website te personaliseren voor de 
WordPress-beheerders. Deze cookie is slechts van 
toepassing voor de administrator-gebruikers in de 
CMS-databank van de website. 

wp-
wpml_current_admin_
language_d41d8cd98f
00b204e9800998ecf8
427e 

1 jaar First 
party 

De WPML-cookie stelt POPSolutions.be in staat om in 
verscheidene talen te werken en zorgt ervoor dat de 
bezoeker zonder problemen zijn voorkeurtaal kan 
instellen. 
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wp-
wpml_current_langua
ge 

1 jaar First 
party 

De WPML-cookie stelt POPSolutions.be in staat om in 
verscheidene talen te werken en zorgt ervoor dat de 
bezoeker zonder problemen zijn voorkeurtaal kan 
instellen. 

wpml_browser_redire
ct_test 

1 jaar First 
party 

De WPML-cookie stelt POPSolutions.be in staat om in 
verscheidene talen te werken en zorgt ervoor dat de 
bezoeker zonder problemen zijn voorkeurtaal kan 
instellen. 

wordpress_test_cooki
e 

Einde 
sessie 

First 
party 

WordPress, aanmaak van de cookie wanneer de 
gebruiker zich toegang verschaft tot de 
verbindingspagina. Gebruikt om te verifiëren of de 
webbrowser geconfigureerd is om cookies toe te staan 
of te weigeren. 

 

 


