
 

 

Cookieverklaring 

 
Wij maken op onze website gebruik van cookies. De EU-wetgeving vereist dat we u laten weten hoe we 

cookies gebruiken. Onderstaande tekst legt uit wat cookies zijn en waarvoor we deze gebruiken. 

 

1. Wat zijn cookies? 

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op 

uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code 

die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ 

cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen 

geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt (‘first party cookies’) of door partners (‘third 

party cookies’) waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen 

die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel 

apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat bewaard in de folder van uw 

browser. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker 

en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. 

Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website 

relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.  

 

2. Gebruik van cookies op de website 

We gebruiken verschillende soorten cookies op deze website: 

1. Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen door de 

website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde 

onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die 

gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om uw surfgeschiedenis te onthouden.  

2. Functionele cookies. Deze cookies onthouden bepaalde keuzes en veranderingen die u op de site 

maakt (zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur), zodat u een verbeterde, meer gepersonaliseerde 

surfervaring krijgt. 

3. Analytische cookies (niet-functionele of optionele cookies). Deze cookies geven weer hoe u de 

website van Huis in de Stad vzw gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een 



statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van de Huis in de Stad vzw 

website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.  

 

3. Cookies gebruikt door Huis in de Stad vzw 

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de cookies die door Huis in de Stad vzw worden gebruikt.  

Cookie Duur Omschrijving 

Noodzakelijke cookies 

• cookielawinfo-
checkbox-analytics 

11 maand De cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie 
Consent. De cookie wordt gebruikt om de 
gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie 
"Analytics" op te slaan. 

• cookielawinfo-
checkbox-functional 

11 maand De cookie wordt ingesteld door GDPR-cookietoestemming 
om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de 
categorie "Functioneel" vast te leggen. 

• cookielawinfo-
checkbox-necessary 

11 maand De cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie 
Consent. De cookies worden gebruikt om de 
gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie 
"Noodzakelijk" op te slaan. 

• cookielawinfo-
checkbox-others 

11 maand De cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie 
Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van 
de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie 
"Overige”. 

• cookielawinfo-
checkbox-
performance 

11 maand De cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie 
Consent. De cookie wordt gebruikt om de 
gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie 
"Prestaties" op te slaan. 

• viewed_cookie_policy 11 maand De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-
plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al 
dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van 
cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. 

Functionele cookies  Dit zijn cookies die bepaalde niet-essentiële 
functionaliteiten op onze website helpen. Deze 
functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals 
video’s of het delen van inhoud van de website op sociale 
mediaplatforms. 

Performance cookies  Deze cookies houden bij of er bepaalde gebruikersdoelen 
op je website zijn behaald om op die manier de ervaringen 
van de bezoekers te verbeteren. 

Analytische cookies  Deze cookies zorgen ervoor dat het bezoek op een website 
wordt gemeten. Door middel van een analytische cookie kan 
je als eigenaar van een website informatie verzamelen over 
het gedrag van je websitebezoekers. Echter kan je er ook 
gevoelige informatie mee achterhalen, zoals de huidige 
locatie van een websitebezoeker. Hierdoor is het met de 
nieuwe AVG-wetgeving verboden om analytische cookies 
op je website te plaatsen zonder toestemming van de 
gebruiker. 

Profilering cookies  Deze cookies zorgen ervoor dat online advertenties beter 
aansluiten bij de interesse van de bezoeker. Deze cookies 
stellen als het ware een persoonlijk profiel op van je 
interesses en je gedrag op een website.  



Andere  Andere cookies die niet opgenomen zijn in een van de 
bovenstaande categorieën 

 

4. Toestemming 

Strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies zijn vrijgesteld van voorafgaande toestemming van 

de gebruiker. De verwerking hiervan is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, aangezien deze cookies 

vereist zijn voor de goede werking en beveiliging van de website. 

Voor niet-functionele of optionele cookies (zoals analytische cookies) dient u als gebruiker steeds een 

voorafgaande toestemming te geven. Deze verleent u wanneer u www.huisindestad.be voor het eerst 

bezoekt, door te klikken op “Alles accepteren”. Verder heeft u ook de mogelijkheid uw voorkeuren in te 

stellen door te klikken op de “Cookie-instellingen”, waarbij u kan kiezen om enkel bepaalde cookies te 

gebruiken. 

 

5. Beheer van cookies 

Als u niet wenst dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, kan u ook zelf uw 

browserinstellingen aanpassen. De instellingen kunnen zo aangepast worden dat uw browser alle cookies 

of alleen de cookies van derde partijen weigert. Cookies die al aanwezig zijn kunnen ook worden verwijderd. 

De instellingen moeten wel voor elke browser, apparaat en computer die u gebruikt apart worden 

aangepast.  

Let wel op, indien u geen gebruik maakt van cookies kan het zijn dat sommige websites niet volledig correct 

werken (zie 'functionele cookies'). Sommige functies of content kan hierdoor zelfs niet beschikbaar zijn. 

Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. U kan hiervoor de helpfunctie van uw browser 

gebruiken. 

 

6. Contact 

Neem contact met Huis in de Stad vzw bij vragen en/of opmerkingen omtrent deze cookieverklaring via: 

info@huisindestad.be. 

 

Laatst bijgewerkt: december 2022 


