
 Cookiebeleid 

Versie van deze cookieverklaring: 1.0 

Datum: 10 DECEMBER 2020 

  

Deze cookieverklaring is opgesteld en beheerd door VVPW vzw. 

 

De Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen vzw, verder genoemd VVPW, is 

verantwoordelijk voor dit cookiebeleid.  

De VVPW heeft haar zetel in het Vlaamse Gewest, België. Voor alle vragen en / of 

opmerkingen kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres info@vvpw.be. 

  

1. GEBRUIK VAN COOKIES 

Het gebruik van cookies laat de browser toe websitebezoekers te herkennen, met als doel 

om informatie over jou te onthouden. Op deze manier kan je sneller en gemakkelijker op 

onze website surfen. Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en 

voorkeuren worden opgeslagen zodat wanneer je bv. de website opnieuw bezoekt, je 

jouw voorkeurstaal niet nogmaals hoeft te selecteren.  

 

In deze cookieverklaring wil de VVPW u informeren welke soorten cookies er worden 

gebruikt en waarom. 

De VVPW kan de cookieverklaring op elk moment wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 

in het kader van wijzigingen in haar dienstverlening of de toepasselijke wetgeving. De 

gewijzigde verklaring wordt vervolgens gepubliceerd op de website www.vvpw.be en is 

van toepassing vanaf het moment dat deze wordt gepubliceerd. 

http://www.vvpw.be/


Indien het gebruik van bepaalde cookies ook de verwerking van “persoonsgegevens” met 

zich meebrengt, is ook de VVPW Privacyverklaring van toepassing. 

  

2. WAT ZIJN COOKIES? 

Een cookie is een klein gegevensbestand dat door de server of applicatie van een 

website in de browser van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer 

u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Het cookiebestand bevat 

een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend tijdens het bezoek aan de 

online dienst of bij opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies maken over het 

algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker 

en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen 

van een website of applicatie. Ze stellen ons in staat om bepaalde instellingen te 

onthouden, zoals uw taalkeuze of instellingen die uw gebruikerservaring optimaliseren. 

Er zijn verschillende soorten cookies die kunnen worden onderscheiden al naargelang 

hun oorsprong, functie en levensduur (zie punt 3. hieronder). 

  

3.  GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER COOKIES 

• Essentiële of strikt noodzakelijke cookies  

stellen gebruikers in staat door de website te navigeren en de essentiële 

functies ervan te gebruiken. Deze cookies maken het mogelijk om een dienst of 

functionaliteit te leveren waar de gebruiker uitdrukkelijk om heeft 

gevraagd. Deze cookies mogen zonder uw toestemming worden geplaatst. We 

raden u ook aan deze cookies niet uit te schakelen, omdat ze ertoe kunnen 

leiden dat de basisfunctionaliteit van de website of de toegang tot bepaalde 

delen van de website verloren gaat. 

Op dit moment gebruikt VVPW geen essentiële cookies op deze website. 

https://www.cranium.eu/privacy-policy/


• Functionele cookies (voorkeuren)  

zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en garanderen een 

sneller en efficiënter gebruik. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw 

toestemming. 

Op dit moment gebruikt VVPW geen functionele cookies op deze website. 

• Analytische cookies (statistieken)  

verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal 

bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en 

foutmeldingen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming. 

Op dit moment gebruikt VVPW geen functionele cookies op deze website. 

• Advertentiecookies  

stellen een website in staat om gepersonaliseerde reclameboodschappen te 

sturen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming. 

Op dit moment gebruikt VVPW geen functionele cookies op deze website. 

 

• Social media-cookies  

Met sociale media-cookies kunt u inhoud en / of pagina's op de website van de 

VVPW delen via sociale netwerken of andere websites. De website van de 

VVPW kan ook zogenaamde embedded elementen van bijvoorbeeld Youtube, 

Twitter en Facebook implementeren. Deze worden gebruikt om social media via 

plug-ins in de website te integreren. Het is mogelijk dat deze cookies ook voor 

reclamedoeleinden worden gebruikt. 

Op dit moment gebruikt VVPW geen functionele cookies op deze website. 

4. HOE KUNT U COOKIES BEHEREN OF UITSCHAKELEN? 

Essentiële en functionele cookies kunnen niet worden gewijzigd omdat ze nodig zijn 

om onze online diensten te kunnen leveren. De informatie die we via deze cookies 

verzamelen, is altijd anoniem, waardoor identificatie onmogelijk is. 



Voor andere cookies kunt u met onze tool voor toestemming voor cookies beslissen of 

u bepaalde cookies wel of niet accepteert. 

Een andere manier om de installatie van cookies op uw apparaat te beheren, is via uw 

browserinstellingen. U kunt de reeds geïnstalleerde cookies ook op elk moment van 

uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Als u ervoor kiest om cookies uit te 

schakelen, kunt u dit doen voor de browser die u gebruikt: 

• Internet Explorer 

• Google Chrome 

• Firefox 

• Safari 

Als u verschillende apparaten gebruikt om deze website te bezoeken, zorg er dan voor 

dat uw cookievoorkeuren in de browser van elk apparaat zijn ingesteld. 

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van bepaalde cookies kan resulteren in het 

slecht functioneren van gerelateerde functies op de website, bijv. Bepaalde 

afbeeldingen worden niet getoond zoals ze bedoeld zijn, of u kunt mogelijk bepaalde 

services niet gebruiken. 

  

5. WORDT COOKIE-INFORMATIE DOORGEGEVEN AAN 

DERDEN? 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen twee soorten cookies: 

• First party cookies 

Directe of first-party cookies zijn cookies die de VVPW beheert en die specifiek zijn 

voor de bezochte of gebruikte website. 

• Cookies van derden 

http://windows.microsoft.com/nl-nl/Windows7/Block-Enable-or-Allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/index?q=cookies&src=globalnav_support&type=organic&page=search&locale=en_GB


Indirecte cookies of cookies van derden zijn cookies die worden beheerd en geplaatst 

door een derde partij. Deze cookies zorgen er dan ook voor dat bij uw bezoek aan de 

VVPW-website bepaalde gegevens aan derden worden doorgegeven. Dit kunnen 

bijvoorbeeld cookies zijn van sociale media of adverteerders. 

Het is mogelijk dat deze derde partijen toegang krijgen tot specifieke cookie-informatie, 

bijvoorbeeld om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of om uw feedback 

te verzamelen. 

Bepaalde cookies worden op de VVPW-website geplaatst door sociale 

netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dit gebeurt via de knoppen van 

deze sociale netwerken die op de VVPW-website kan worden aangeboden. Als u 

hiervan gebruik maakt, kunnen deze derde partijen bepaalde cookie-informatie 

ontvangen. 

In de gedetailleerde informatie over de VVPW-cookies hierboven (zie punt 3.) kunt u 

zien welke cookies eerste partij zijn en welke derde partij. 

  

6. HOE LANG WORDT COOKIE-INFORMATIE BEWAARD? 

Cookies kunnen gedurende verschillende perioden op uw computer of mobiele 

apparaat worden opgeslagen. Afhankelijk van het type cookie worden ze (en de 

informatie die ze verzamelen) automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (dit 

zijn de zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies voor 

een langere periode bewaard en kunnen ook gebruikt worden bij een volgend bezoek 

aan deze website (dit zijn de zogenaamde “permanente cookies”). 

Raadpleeg de gedetailleerde informatie over de VVPW-cookies hierboven (punt 3.) om 

de bewaartermijnen te kennen. 

  

7. WIJZIGINGEN IN DEZE COOKIEVERKLARING 



VVPW kan deze Cookieverklaring wijzigen in overeenstemming met bepaalde 

technische, wettelijke of commerciële vereisten en ontwikkelingen. Wij zullen u 

hierover informeren, rekening houdend met het belang van de aangebrachte 

wijzigingen. De datum waarop deze Cookieverklaring voor het laatst is gewijzigd, vindt 

u bovenaan deze Cookieverklaring. 

 

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop VVPW uw gegevens 

verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van de 

VVPW, via dpo@vvpw.be. Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en 

suggesties, en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen. 

mailto:dpo@vvpw.be

