
Cookieverklaring 

Deze cookieverklaring is het laatst bijgewerkt op 13/09/2021. 

Indien u ABCommunication toestemming heeft gegeven om niet-essentiële cookies te 
gebruiken, dan kan u uw toestemming te allen tijde gedeeltelijk of volledig intrekken door uw 
cookievoorkeuren aan te passen via de knop “Cookie preference” onderaan het venster. 
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Introductie 

ABCommunication maakt op haar website gebruik van zowel eigen cookies (eerstepartijcookies) als 
cookies van derden wiens diensten op de website (kunnen) gebruikt worden (derdepartijcookies). 

In deze cookieverklaring informeren wij u graag omtrent het gebruik van deze cookies.  

Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze 
privacyverklaring. 

Wij benadrukken dat bepaalde media niet beschikbaar zijn indien u de desbetreffende cookies niet 
aanvaardt. 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat met de pagina’s van  wordt meegestuurd en door uw 
browser op de harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin 
verzamelde informatie kan bij een volgend bezoek opnieuw naar onze servers of die van de 
betreffende derde partij teruggestuurd worden. 

Onder cookies worden ook zogenaamde “scripts” verstaan. Een script is een programmeercode dat 
wordt gebruikt om onze website optimaal en interactief te laten functioneren.  

Tot slot vallen eveneens ‘webbeacons’, ‘pixeltags’ of ‘socialemediacookies’ onder de term ‘cookies’. 
Deze cookies worden gebruikt voor de integratie van diverse sociaalnetwerksites op . Op die manier 
kan inhoud die bij een derde partij is opgeslagen op onze website worden getoond. Daarnaast kan de 
inhoud van  via sociaalnetwerksites worden gedeeld door middel van de aanwezige buttons op de 
diverse pagina’s. Voorbeelden van dergelijke sociaalnetwerksites zijn Facebook, Google+, Whatsapp, 
Instagram, YouTube, LinkedIn, Disqus en Twitter. 

Raadpleeg voor meer informatie over cookies www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu. 



Soorten cookies 

Herkomst van de cookies 

Eerstepartijcookies zijn cookies die rechtstreeks door ABCommunication op de website geplaatst 
worden. 

Derdepartijcookies zijn cookies door derden op onze website geplaatst, m.n. doordat 
ABCommunication elementen van andere websites incorporeert. 

Levensduur van de cookies 

Permanente cookies: blijven op uw apparaat aanwezig voor de levensduur van het cookie. Ze 
worden geactiveerd telkens u onze website bezoekt.  

Sessiecookies: vereenvoudigen en linken de handelingen van de gebruiker aan elkaar tijdens de 
browersessie. Telkens u uw browser opent, worden deze cookies tijdelijk geplaatst. Sessiecookies 
worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.  

Functie/doeleinde van de cookies 

Functionele/essentiële cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal 
functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de 
website, zoals cookies voor load balancing (i.e. de verdeling van aanvragen aan een webserver over 
een aantal computers), en voor de aanpassing van de gebruikersinterface (m.n. de taalkeuze en de 
weergave van zoekresultaten). Om die reden is de verwerking van persoonsgegevens die verzameld 
worden via functionele cookies gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Deze cookies worden dan 
ook zonder uw toestemming geplaatst.  

Niet-functionele/niet-essentiële cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële 
doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van  en voldoen niet aan de voorwaarden 
om vrijgesteld te worden van de toestemmingsverplichting. Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist 
voor de plaatsing van deze cookies.  

(niet-functionele) technische cookies zorgen ervoor dat uw gebruikersvoorkeuren bekend 
blijven.  is hierdoor gemakkelijk toegankelijk en u hoeft niet steeds dezelfde informatie in te 
voeren bij meerdere bezoeken aan de website.  

Verder geven deze cookies weer hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis van deze 
verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om de structuur, navigatie en 
inhoud van onze website gebruiksvriendelijker te kunnen maken en verbeteren. 

Tenslotte wordt via deze cookies het online advertentieaanbod voor de bezoeker 
gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfbedrag 
op de site, krijgen zowel ABCommunication als derden inzicht in de campagneprestaties.  

Hieronder worden tevens de socialemediacookies begrepen. Deze cookies bieden de 
mogelijkheid om buttons van sociaalnetwerksites op te nemen. De buttons werken via een code 
afkomstig van deze sites. Een handige tool om webpagina’s te promoten zoals ‘leuk vinden’ en 
‘pinnen’. Indien sociaalnetwerksites via  deze cookies plaatsen om (uw) gegevens te 
verzamelen, heeft ABCommunication geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij 
met deze gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van 
de desbetreffende sociaalnetwerksites, die telkens opgegeven worden in onderstaande lijst van 
actieve cookies. Houd er rekening mee dat de sociaalnetwerksites hun privacyverklaring op elk 
moment kunnen wijzigen. 



 

Cookies gebruikt door ABCommunication 

Functionele cookies 

Cookie consent	 Eerste 
Partij 1 uur tot 1 jaar 

Deze cookie geeft aan of het cookievenster reeds getoond werd en de 
bezoeker zijn cookievoorkeuren bevestigd heeft. Indien dit het geval is, zorgt 
deze cookie ervoor dat het cookievenster niet opnieuw getoond wordt. 
 

cookielawinfo-checkbox-necessary 1 uur 
cookielawinfo-checkbox-non-
necessary 

1 jaar 

viewed_cookie_policy 1 jaar 
 

PHPSESSID Eerste 
Partij Sessie 

Deze cookie brengt communicatie tot stand tussen de webserver en de 
browser, en slaat tijdelijk informatie over uw sessie op. Het zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat u een formulier niet opnieuw volledig hoeft in te vullen 
als u de pagina opnieuw laadt of een fout maakt. 

Niet-essentiële cookies 

1P_JAR Derde 
partij 2 dagen 

1P_JAR is een cookie van Google en wordt geplaatst om een profiel van de 
interesses van websitebezoekers om te bouwen met het oog op relevante 
en gepersonaliseerde advertenties te tonen via retargeting. 

NID Derde 
Partij 6 maanden 

Via de NID-cookie van Google wordt een unieke ID gebruikt om uw 
voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal 
(bijvoorbeeld Nederlands). 

__Secure-3PAPISID Derde 
Partij 2 jaar 

__Secure-3PAPISID is een cookie van Google en wordt geplaatst om een 
profiel van de interesses van websitebezoekers om te bouwen met het oog 
op relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen via retargeting. 

__Secure-3PSID Derde 
Partij 2 jaar 

__Secure- 3PSID is een cookie van Google en wordt geplaatst om een 
profiel van de interesses van websitebezoekers om te bouwen met het oog 
op relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen via retargeting. 



 

__Secure-3PSIDCC Derde 
Partij 1 jaar 

__Secure-3PAPISID is een cookie van Google en wordt geplaatst om 
informatie op te slaan over hoe u onze website gebruikt en alle advertenties 
die u gezien kan hebben voordat onze website bezocht. Deze cookie wordt 
ook gebruikt om advertenties op Google-eigendommen aan te passen voor 
u op basis van uw meest recente zoekopdrachten en eerdere interacties 
met advertenties van een adverteerder of zoekresultaten en bezoeken aan 
een website van een adverteerder. 

Google Analytics Eerste 
partij 1 minuut tot 2 jaar 

Via de diverse cookies van Google Analytics krijgt ABCommunication onder 
meer informatie over het aantal (unieke) bezoekers, de bezoekerssessies, 
hoe de bezoekers de site gebruiken en via welk kanaal (sociale media, 
zoekrobots etc.)  werd bereikt. Google Analytics geeft hierbij inzichten in 
deze data aan de hand van een analyserapport. Lees hier de 
privacyverklaring van Google. Door het installeren van een add-on kan u 
zich afmelden voor deze diensten. 

_ga (om bezoekers te 
onderscheiden) 2 jaar 

_gat (om de aanvraagsnelheid 
te begrenzen) 1 min. 

_gid (om bezoekers te 
onderscheiden) 1 dag 

_clg_au (om conversies op te 
slaan en te volgen) Permanent 

 

uid Derde 
partij 1 jaar 

UID verzamelt statistische gegevens omtrent uw bezoek(en) aan . Het 
aantal bezoeken, de gemiddelde duur van een bezoek en uw inhoudelijke 
voorkeuren worden opgeslagen om advertenties nog beter af te stemmen 
op uw persoonlijke voorkeuren. 

YouTube Derde 
partij Sessie tot 5 maanden YouTube, een website voor het plaatsen en het delen van video’s, gebruikt 

cookies om data te verzamelen van individuele bezoekers en om na te gaan 



 

welke functies of voorkeuren door bepaalde gebruikers werden 
geselecteerd. Lees hier de privacyverklaring van YouTube.  
Opmerking: U dient niet essentiële cookies in te aanvaarden om 
videocontent te kunnen raadplegen op onze website. 

APISID 2 jaar 

HSID 2 jaar 

LOGING_INFO 18 maanden 

PREF 2 jaar 

SAPISID 2 jaar 

SID 2 jaar 

SIDCC 1 jaar 

SSID 2 jaar 

VISITOR_INFO1_LIVE 5 maanden 

YSC Sessie 

s_gl Sessie 

Wide Sessie 
 

Vimeo player & vuid Derde 
partij 2 jaar Vimeo, een website voor het plaatsen en het delen van video’s, gebruikt 

cookies om data te verzamelen zoals locatie van individuele bezoekers en 



 

om na te gaan welke functies of voorkeuren door bepaalde gebruikers 
werden geselecteerd. Lees hier de privacyverklaring van Vimeo. 
Opmerking: U dient niet essentiële cookies in te aanvaarden om 
videocontent te kunnen raadplegen op onze website. 



 

Toestemming 

ABCommunication kan enkel cookies plaatsen zonder uw toestemming indien het functionele cookies 
betreft. Indien het cookie niet aan de voorwaarden van functionele cookies voldoet, zullen wij de 
desbetreffende cookies enkel plaatsen nadat u ons hiervoor de toestemming gegeven heeft. 

Deze toestemming verleent u wanneer u  voor het eerst bezoekt, door te klikken op “Alle cookies”. 
Verder heeft u ook de mogelijkheid uw voorkeuren in te stellen door te klikken op de “cookies 
beheren”, waarbij u kan kiezen om enkel bepaalde cookies te gebruiken. 

Zoals hoger reeds aangehaald, kan u deze toestemming kan u steeds intrekken door uw initiële 
voorkeuren aan te passen, m.n. door de plaatsing van niet-functionele cookies niet langer te 
aanvaarden. Dit kan door op de knop “Stel voorkeuren in” bovenaan deze cookieverklaring of 
onderaan iedere webpagina te klikken. 

In- en uitschakelen  

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u zelf aangeven 
of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt bovendien uw internetbrowser zodanig 
instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie omtrent deze 
mogelijkheden vindt u terug in de instructies van de Help-functie van uw browser. 

Cookie settings in Internet Explorer 

Cookie settings in Firefox 

Cookie settings in Chrome 

Cookie settings in Safari web en iOS 

Let op! Indien cookies zijn uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat  niet optimaal werkt. Na de 
verwijdering in uw browser, worden cookies na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een volgend 
bezoek aan . 

Contact 

Neem contact met ABCommunication in geval van vragen en/of opmerkingen omtrent deze 
cookieverklaring via:  

ABCommunication 

Aarschotsesteenweg 441A, 3300 Tienen 

office@abcommunication.be 

0032 (0) 16 82 01 89 

Versie 16/09/2021 


