
Cookie beleid 
Dit cookiebeleid ("Beleid") beschrijft wat cookies zijn en hoe Website-exploitant 
("Website-exploitant", "wij", "ons" of "onze") ze gebruikt op de website habikat.be en 
alle producten of services (gezamenlijk "Website" of "Services"). 
U moet dit beleid lezen, zodat u begrijpt welk type cookies we gebruiken, de 
informatie die we verzamelen met cookies en hoe die informatie wordt gebruikt. Het 
beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot het 
accepteren of weigeren van het gebruik van cookies. Raadpleeg ons 
privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, 
opslaan en bewaren . 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen in tekstbestanden die op 
uw computer of andere apparaten worden opgeslagen wanneer websites in een 
browser worden geladen. Ze worden veel gebruikt om u en uw voorkeuren te 
onthouden, hetzij voor een enkel bezoek (via een "sessiecookie") of voor meerdere 
herhaalde bezoeken (met behulp van een "permanente cookie"). 

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die tijdens uw bezoek aan de website worden 
gebruikt en vervallen wanneer u de webbrowser sluit. 

Permanente cookies worden gebruikt om uw voorkeuren binnen onze website te 
onthouden en blijven op uw desktop of mobiele apparaat staan, zelfs nadat u uw 
browser sluit of uw computer opnieuw opstart. Ze zorgen voor een consistente en 
efficiënte ervaring voor u tijdens het bezoeken van onze website of het gebruik van 
onze diensten. 

Cookies kunnen worden ingesteld door de website ("first-party cookies") of door 
derde partijen, zoals degenen die inhoud aanbieden of reclame- of analysediensten 
op de website aanbieden ("third party cookies"). Deze derde partijen kunnen u 
herkennen wanneer u onze website bezoekt en ook wanneer u bepaalde andere 
websites bezoekt. 

Welk type cookies gebruiken we? 
Noodzakelijke cookies 

Noodzakelijke cookies stellen ons in staat om u de best mogelijke ervaring te bieden 
bij het openen en navigeren door onze website en het gebruik van de functies 
ervan. Deze cookies laten ons bijvoorbeeld zien dat u een account heeft aangemaakt 
en dat u zich hebt aangemeld om toegang te krijgen tot de inhoud. 

Functionaliteitscookies 

Functionaliteitscookies stellen ons in staat om de website en onze diensten te 
gebruiken in overeenstemming met de keuzes die u maakt. We zullen bijvoorbeeld 



uw gebruikersnaam herkennen en onthouden hoe u de website en services hebt 
aangepast tijdens toekomstige bezoeken. 

Analytische cookies 

Deze cookies stellen ons en diensten van derden in staat om geaggregeerde 
gegevens te verzamelen voor statistische doeleinden over hoe onze bezoekers de 
website gebruiken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals namen 
en e-mailadressen en worden gebruikt om ons te helpen uw gebruikerservaring op 
de website te verbeteren. 

Cookies voor sociale media 

Met cookies van derden van sociale-mediasites (zoals Facebook, Twitter, enz.) 
Kunnen we gebruikers van sociale netwerken volgen wanneer ze onze website 
bezoeken, onze diensten gebruiken of inhoud delen, door middel van een 
tagmechanisme dat door die sociale netwerken wordt geboden. 

Deze cookies worden ook gebruikt voor het bijhouden van gebeurtenissen en voor 
remarketing. Alle gegevens die met deze tags worden verzameld, worden gebruikt in 
overeenstemming met ons privacybeleid en dat van sociale netwerken. We zullen 
geen persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker verzamelen of delen. 

Wat zijn uw cookie-opties? 
Als u het idee van cookies of bepaalde soorten cookies niet leuk vindt, kunt u de 
instellingen van uw browser wijzigen om cookies te verwijderen die al zijn ingesteld 
en om geen nieuwe cookies te accepteren. Ga voor meer informatie over hoe u dit 
doet of voor meer informatie over cookies naar internetcookies.org 
Wijzigingen en wijzigingen 
We behouden ons het recht voor om dit beleid met betrekking tot de website of 
services op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte 
versie van dit beleid op de website. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte 
datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de website na 
dergelijke wijzigingen vormt uw toestemming voor dergelijke wijzigingen. Beleid is 
gemaakt met WebsitePolicies . 
Acceptatie van dit beleid 
U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en akkoord gaat met al zijn voorwaarden. Door 
de website of zijn diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan 
dit beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet 
gemachtigd om de website en de services ervan te gebruiken of te openen. 

Neem contact met ons op 
Als u contact met ons wilt opnemen voor meer informatie over dit beleid of als u 
contact met ons wilt opnemen met betrekking tot ons gebruik van cookies, stuur dan 



een e-mail naar annelies@praktivet.be of schrijf een brief aan Beernemsteenweg 36, 
8750 Wingene 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 15 juni 2020 
 


