
Cookiebeleid 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Financière de Tubize NV, een Belgische 

vennootschap met maatschappelijke zetel te Researchdreef 60, 1070 Brussel, België en met 

ondernemingsnummer 0403.216.429 ("Financière de Tubize", "Wij", "Ons/Onze"). 

Dit cookiebeleid (het "Beleid") geeft u meer informatie over de cookies die wij gebruiken bij uw bezoek 

aan of gebruik van de site www.financiere-tubize.be, inclusief alle pagina's, inhouden en hulpbronnen, 

alsook alle verbonden pagina's in het bezit van en beheerd door Financière de Tubize of elke opvolger 

hiervan, of elke applicatie die Financière de Tubize ter beschikking stelt voor tablets, mobiele telefoons 

of andere mobiele apparaten (individueel en gezamenlijk de "Website"). 

Als u in het geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met ons gebruik van cookies zoals beschreven in dit 

Beleid, kunt u deze uitschakelen of de parameters van uw apparaat of browser wijzigen zodat er geen 

cookies, of bepaalde soorten cookies, meer op uw apparaat kunnen worden geplaatst. U kunt ook 

desgewenst de cookies die reeds aanwezig zijn op uw harde schijf verwijderen. Voor meer informatie, ga 

naar de sectie "Welke zijn uw rechten in verband met cookies?" hieronder. Door gebruik te maken van 

deze website, aanvaardt u dat wij gebruik maken van cookies overeenkomstig dit Beleid en de 

parameters van uw apparaat of uw browser. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die worden gedownload naar 

uw apparaat wanneer u een website of applicatie bezoekt. Cookies worden dan bij elk volgend bezoek 

teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of applicatie, of naar een andere website of applicatie 

die de cookie herkent. Cookies zijn nuttig omdat ze toestaan dat een website of applicatie uw apparaat 

herkent en deze gegevens in verband brengt met andere gegevens over u. 

Cookies vervullen verschillende functies, zoals het mogelijk maken om efficiënt te navigeren tussen de 

pagina's, uw voorkeuren te herinneren (zoals uw taalvoorkeur) en in het algemeen om de 

gebruikservaring te verbeteren. Ze kunnen ook helpen om ervoor te zorgen dat de advertenties die u op 

de website of een andere website ziet meer in overeenstemming zijn met uw interesses. 

Cookies kunnen persoonlijke informatie bevatten. De meeste cookies verzamelen echter geen 

informatie die rechtstreeks identificeert, maar verzamelen in de plaats daarvan algemene informatie, 

zoals de manier waarop u op een website terechtgekomen bent en u de website hebt gebruikt. 

Er zijn verschillende soorten cookies naargelang de duur waarvoor ze op uw harde schijf worden 

geplaatst of naargelang hun oorsprong. Wat betreft hun duur, kan een onderscheid worden gemaakt 

tussen sessiecookies en persistente cookies. 

‑ Sessiecookies duren enkel de tijd van de sessie. Ze worden gewist wanneer u uw browser of 

website sluit. Sessiecookies zijn nuttig bij bijvoorbeeld bestellingen die u wil plaatsen. 

‑ Persistente cookies blijven ook na de sluiting van de sessie. Ze worden opgeslagen op uw harde 

schijf tot ze verstrijken (persistente cookies worden ontworpen met een vervaldatum) of totdat 

u ze wist. Persistente cookies zijn nuttig voor het verzamelen van identificatiegegevens over de 

gebruiker, zoals uw voorkeuren of uw gedrag bij het surfen op de website. 

Wat betreft hun oorsprong, kan een onderscheid worden gemaakt tussen 'eerste partij' cookies en 

'derde partij' cookies. 

‑ 'Eerste partij' cookies worden geplaatst op de site of applicatie die u gebruikt of bezoekt. 

‑ 'Derde partij' cookies worden geplaatst door een website waarvan de inhoud onrechtstreeks, 

bijvoorbeeld via een beeld of banner, toegankelijk is. 



De meeste internetbrowsers (zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari, enz.) 

ondersteunen cookies. Evenwel kunt u desgewenst, zoals hiervoor al aangegeven, de parameters van 

uw apparaat of browser wijzigen en / of reeds op uw harde schijf geïnstalleerde cookies verwijderen. 

Welk type cookies gebruiken wij? 

Wij gebruiken enkel Google Analytics cookies. Dit zijn analyse/prestatiecookies die ons helpen anonieme 

informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Het kan gaan om 

persistente cookies of sessiecookies. Ze kunnen ons informatie geven over het aantal gebruikers van 

onze website, het tijdstip en de duur van het gebruik, alsook over de manier waarop bezoekers op de 

website navigeren. Met deze informatie kunnen we de werking van onze website verbeteren. Het is 

anonieme informatie zonder enige persoonlijke details. 

De informatie die door de cookies van Google Analytics worden verzameld op onze website wordt 

gestuurd naar en opgeslagen door de servers van Google overeenkomstig het vertrouwelijkheidsbeleid 

van Google. Meer informatie over Google Analytics vindt u door op volgende link te klikken (opgelet, u 

verlaat dan de website): http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.  

Welke zijn uw rechten in verband met cookies? 

U hebt het recht om op elk moment uw toelating om cookies te gebruiken in te trekken. Daarvoor gaat u 

naar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Schakelt u de cookies uit, dan wordt uw gebruik 

van de site niet opgenomen in de statistieken die wij verzamelen om de dienst van onze website te 

verbeteren. De werking van de website komt hierdoor niet in het gedrang. De uitschakeling van een 

cookie of een categorie cookies schaft evenwel een bestaande cookie van een browser niet af. Dat moet 

u apart doen vanuit uw eigen browser. Ga hiervoor naar de functie 'Help' op uw internetbrowser. 


