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COOKIEBELEID ORANJEBERG 

 

1. DEFINITIES 
 
In dit Cookiebeleid worden de volgende termen als volgt gedefinieerd: 
 
1.1. Oranjeberg:  

 
De besloten vennootschap ORANJEBERG, met maatschappelijke zetel te 9000 
Gent, Oranjeberg 7 en met ondernemingsnummer 0650.631.260. 
 
Contactgegevens:  
Oranjeberg 7 9000 GENT  
+32 (0)9 310 9 310 
 

1.2. Website: de website van Oranjeberg, www.oranjeberg.be. 
 

1.3. Cookiebeleid: dit beleid met betrekking tot het gebruik van cookies door Oranjeberg; 
 

1.4. Cookies: zal de betekenis hebben zoals omschreven in artikel 2 van dit Cookiebeleid; 
 

1.5. Gebruiker:  elke individuele gebruiker die gebruik maakt van deze Website. 

 

2. ALGEMEEN – WAT ZIJN COOKIES? 

De Website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.  

Dit Cookiebeleid heeft als doel u als Gebruiker te informeren over het gebruik van cookies 
op de Website en wanneer deze worden opgeslagen op uw apparaat (computer, tablet, 
smartphone, etc.) om uw bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter aan uw 
behoeften te voldoen en uw bezoek aan te passen aan uw voorkeuren. 

Cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer u de Website gebruikt.  

Cookies zijn kleine gegevens of tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat 
worden opgeslagen om site-specifieke informatie beschikbaar te stellen aan de Website 
met behulp van het cookie. Cookies helpen Oranjeberg om een bezoek aan de website te 
optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de 
veiligheid van de website en om de algemene online ervaring gebruiksvriendelijker en 
effectiever te maken. Cookies kunnen geen toepassingen uitvoeren of virussen 
overbrengen naar uw computer.  
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3. GEBRUIK VAN COOKIES: 
 

3.1. Privacy - toestemming 

Met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens (zoals 
gedefinieerd in de Privacyverklaring) en uw rechten in dit verband verwijst Oranjeberg 
naar haar Privacyverklaring onder de volgende link: 
https://www.oranjeberg.be/assets/images/privacy_policy_v2.pdf. Sommige van de 
gebruikte Cookies en/of technologieën, zoals hieronder beschreven, kunnen gegevens 
bevatten die u direct of indirect kunnen identificeren; de soorten Cookies die op deze 
website worden gebruikt, worden hieronder beschreven. 

Teneinde uw privacy te vrijwaren wordt bij uw eerste bezoek aan de Website gevraagd 
om onze verschillende soorten Cookies te aanvaarden. 

U kunt het gebruik van de Cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in 
het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. 

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw 
navigatiesysteem te wijzigen (zie hieromtrent artikel 3.3.).  

3.2. Types van Cookies  
 
a) Algemeen 

Cookies kunnen worden geplaatst door Oranjeberg zelf ("first party cookies") of door 
derden ("third party cookies"). Cookies van derden zorgen ervoor dat bepaalde gegevens 
door uw bezoek of gebruik van de Website naar derden worden verzonden. 

Soms worden er tijdelijk cookies geplaatst ("tijdelijke cookies", deze worden verwijderd 
wanneer u uw browser sluit) en soms permanent ("permanente" cookies, deze blijven 
bewaard totdat ze verlopen of totdat u ze verwijdert). 

De Website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, en hun omvang en functie 
wordt hieronder beschreven: noodzakelijke tijdelijke cookies, permanente cookies, 
sessiecookies, functionele cookies, analytische cookies, tracking cookies en cookies van 
derden. 

b) Noodzakelijke cookies 

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde 
onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze Cookies laten u bijvoorbeeld toe om te 
navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om 
formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de 
Website mogelijk niet of niet optimaal werken. 

c) Tijdelijke Cookies en Sessiecookies 

Tijdelijke Cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Dit omvat 
met name ook Sessiecookies. Deze cookies slaan een zogenaamde sessie-ID op, die 
verschillende query's die uw browser tijdens een gemeenschappelijke sessie heeft 
gemaakt, met elkaar in verband brengt. Dit helpt om uw computer te identificeren wanneer 
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u terugkeert naar de Website. Sessiecookies worden verwijderd zodra u zich afmeldt of 
uw browser sluit. 

d) Permanente cookies  
 
Permanente Cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd, dat is 
afhankelijk van de Cookie.  U kunt elke cookie te allen tijde verwijderen met behulp van 
de beveiligingsvoorkeuren in uw browser (zie art. 3.3). 
 
e) Functionele cookies 
 
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website. De 
informatie registreert geen specifieke gegevens van de individuele Gebruiker, maar is 
noodzakelijk voor een nuttig gebruik van de Website. 
 
f) Analytische cookies 
 
Analytische Cookies stellen ons in staat om meer te weten te komen over hoe u als 
bezoeker met de inhoud van de Website omgaat en hoe u daarop reageert. Op deze 
manier kan Oranjeberg haar Website nog beter vormgeven. De informatie registreert geen 
specifieke gegevens van de individuele Gebruiker, maar wordt gebruikt om 
webstatistieken op een totaal niveau te creëren en te analyseren. 
 
De website maakt met name gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van 
Google LLC. ("Google"), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google 
Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe deze 
wordt gebruikt.  De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de 
website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de Verenigde Staten 
gestuurd en daar opgeslagen. De Website maakt gebruik van Google Analytics met een 
extensie om de anonieme vastlegging van IP-adressen te garanderen. Als de IP-
anonimisering op deze Website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter door Google 
ingekort vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een ander land dat partij is bij 
de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten 
gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie namens Oranjeberg gebruiken om 
uw gebruik van de Website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te 
stellen en om de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik 
van de website en het internet te leveren. Google zal uw IP-adres (dat door uw browser 
wordt verzonden en via Google Analytics wordt overgedragen) niet in verband brengen 
met andere gegevens waarover Google beschikt.  
 
U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens (met 
inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browser-plugin te downloaden 
en te installeren die beschikbaar is op de volgende link 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl.  
 
 
g) Tracking cookies 
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Tracking cookies die door Oranjeberg worden gebruikt hebben vooral betrekking op het 
gebruik van reclamecookies die zowel door Oranjeberg als door derden kunnen worden 
geplaatst en zogenaamde "social plug-ins" die door derden op de Website worden 
geplaatst. 
 
Social plug-ins zijn webcomponenten die zijn ontworpen om inhoud van een externe bron 
te delen met een sociaal netwerk en die een bepaalde personalisatie van de externe 
website mogelijk maken. Deze plug-ins maken het onder andere mogelijk om de inhoud 
van de website te delen via sociale media (Facebook, Linkedin, Instagram en Youtube). 
 
h) Cookies van derden 
 
Voor de cookies die door derden worden geplaatst en de mogelijke gegevens die zij bij 
hen verzamelen, verwijst Oranjeberg naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen 
websites geven. Oranjeberg speelt immers geen rol bij het verzamelen en verwerken van 
gegevens op basis van deze cookies van derden, noch slaan wij deze informatie op of 
verwerken wij deze. 
 
 

3.3. Cookies uitschakelen 

 

U kunt de Cookie-instellingen aanpassen door de instructies van uw browser te volgen 
om de acceptatie van Cookies te blokkeren. Daarnaast kunt u de cookies ook verwijderen 
door uw "browsegeschiedenis" permanent te verwijderen. 
 
Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde toepassingen van de Website 
en aanvullende diensten niet optimaal functioneren. 

 

4. WIJZIGINGEN 

 

Oranjeberg behoudt zich het recht voor om dit Cookiebeleid voortdurend te actualiseren. 
 
Deze Cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt: 12/10/2020. 

 

 

 

5. DIVERSEN 
 
Indien een van de bepalingen van dit Cookiebeleid geheel of gedeeltelijk nietig zou worden 
verklaard door een bindende uitspraak, zal dit geen enkel effect hebben op de overige 
bepalingen van dit Cookiebeleid. Oranjeberg heeft het recht een dergelijke bepaling te 



5 
 

wijzigen of te vervangen door een andere bepaling die, binnen wettelijke grenzen, 
hetzelfde effect heeft. 
 
Het verzuim van Orjanjeberg om strikte naleving van de bepalingen van dit Cookiebeleid 
te eisen, zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand of afwijzing 
daarvan.  

 

6. CONTACT 

 

Als u na het lezen van dit Cookiebeleid vragen of opmerkingen heeft over het cookiebeleid, 
kunt u contact opnemen met de contactpersoon op het e-mailadres info@oranjeberg.be 

 


