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Laatste versie: v1.0 – 1 December 2015
Dit Cookiebeleid is van toepassing op het versturen, schrijven, lezen en gebruik van cookies
voor onze website met domeinnaam www.highco.be (hierna: “website”).
De eigenaar en webmaster van de website is NV HighCo DATA Benelux, een onderneming
die gevestigd is in België met maatschappelijke zetel te Kruiskouter 1, 1730 Asse (België) en
met ondernemings- en BTW-nummer BE 0427.027.949.
1.

Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies en gelijkaardige technologieën om uw voorkeuren
te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Op die manier kunnen
we uw gebruikservaring tijdens een bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk
maken en kunnen we onze website tegelijkertijd verbeteren.
Cookies en gelijkaardige technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te
verzamelen om de bezoekers van onze website te identificeren. Ze helpen ons enkel om de
werking van onze website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers te begrijpen en
de effectiviteit van de inhoud van onze website te meten.
Als een gevolg van recente wetswijzigingen zijn alle websites die zich richten op bepaalde
delen van de Europese Unie verplicht om u om uw toestemming te vragen voor het gebruik
of bewaren van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computer of mobiel toestel. Dit
cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die we gebruiken en
hun doel.
Voor bijkomende
info@highco.be.
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Wat is een cookie?

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat wordt verstuurd door de server van een website en
dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Op die manier onthouden we uw
voorkeuren tijdens een bezoek aan onze website.
De informatie die geregistreerd wordt door deze cookies mag enkel gelezen worden door de
verzender en enkel tijdens het bezoek aan de website. U kunt het gebruik van deze cookies
uitschakelen door de instellingen van uw webbrowser aan te passen.
3.

Soorten cookies

Cookies kunnen onderverdeeld worden op basis van hun herkomst, functie en duurzaamheid.

First party cookies zijn cookies die verstuurd worden door de website die de gebruiker
bezoekt, i.e. de website waarvan het adres in de adresbalk staat. (bv. de cookies die
Highco gebruikt)
Third party cookies zijn cookies die verstuurd worden door een ander domein dan
datgene dat de gebruiker bezoekt. Men spreekt van een third party cookie wanneer een
gebruiker een bepaalde website bezoekt en een derde partij een cookie verstuurt via die
website. (bv. cookies die Google, Twitter en Facebook gebruiken).
Functionele cookies zijn cookies die de goede werking van de website garanderen. (bv.
cookies voor login- of registratiegegevens, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn
logischerwijs first party cookies.
Niet-functionele cookies zijn cookies die kunnen geplaatst worden voor statistische,
sociale, targeting- of commerciële doeleinden. Ze hebben geen impact op de technische
ondersteuning van de website. Dankzij cookies met een statistische functie weten we
welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer zich bevindt, etc. Cookies
met een sociale functie stelt de gebruiker in staat om de inhoud van de bezochte website
rechtstreeks met anderen te delen via sociale media. Cookies met een targetingfunctie
helpen ons om een profiel op te stellen op basis van uw surfgedrag zodat de getoonde
advertenties afgestemd zijn op uw interesses. Cookies met een commercieel doel
houden bij hoeveel en welke advertenties een gebruiker te zien krijgt. Niet-functionele
cookies kunnen zowel first party als third party cookies zijn.
Permanente cookies worden tussen surfsessies op het toestel van de gebruiker
opgeslagen om voorkeuren of handelingen van die gebruiker te onthouden. De cookies
worden iedere keer dat diezelfde gebruiker de website bezoekt geactiveerd (bv. cookies
geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc.). De meeste
niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
Sessiecookies geven websites de mogelijkheid om de acties van een gebruiker
gedurende een surfsessie te volgen. Een surfsessie start vanaf het moment dat een
gebruiker zijn webbrowser opent en eindigt wanneer hij het venster opnieuw sluit.
Sessiecookies worden enkel tijdelijk geplaatst. Als u de browser sluit, dan wordt de
cookie verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

4.

Uw toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt zal u de vraag krijgen om onze verschillende
cookies te accepteren. Voor elke categorie kan u de cookies toestaan of afwijzen. U kunt de
cookie-instellingen voor onze website te allen tijde wijzigen via een hyperlink die onderaan
onze website staat en op die manier uw toestemming herzien.
5.

Uw browserinstellingen wijzigen

Wij vestigen er de aandacht op dat u uw cookie-instellingen kan wijzigen in uw browser. Deze
instellingen zijn doorgaans te vinden via het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw

webbrowser. De volgende links kunnen u helpen om deze instellingen beter te begrijpen.
Mocht u bijkomende informatie wensen, dan kan u de ‘Help’-functie van uw browser
raadplegen.
Cookie-instellingen voor Internet Explorer
Cookie-instellingen voor Firefox
Cookie-instellingen voor Chrome
Cookie-instellingen voor Safari

6.

Meer informatie over cookies

Informatie over cookies
U vindt meer nuttige informatie over cookies: http://www.allaboutcookies.org/
Internet Advertising Bureau
De vereniging voor digitale marketeers heeft een leidraad gemaakt voor online
gedragsgericht adverteren en online privacy. Deze leidraad kan u vinden op:
http://www.youronlinechoices.eu/

7.

Welke cookies gebruiken we op onze Website?

Functionele cookies
Naam

Geldigheidsduur

Oorsprong

Doel

n/a
n/a
n/a

Niet-functionele cookies
Naam

Geldigheidsduur

_ga

2 jaar

_gat

10 minuten

__utmb

30 minuten

__utmc

Sessie

__utma

2 jaar

__utmz

6 maand

__utmv

2 jaar

guest_id

???

Oorsprong

Google Inc.

Twitter Inc.

Doel

HighCo Data kan Google Analytics gebruiken
om anonieme informatie te verwerven over het
gebruik van de website (statistische informatie)
zoals bezoeksessies, unieke bezoekers bepalen,
traffic source, etc.

Deze cookies worden gebruikt door Twitter op
pagina’s met een Twitter plugin om uw sessie bij

secure_session

???

Twll

???

remember_checked

???

K

???

auth_token

???

Twid

???

_twitter_sess

???

__utma

???

__utmb

???

__utmc

???

__utmv

???

__utmz

???

Locale

1 week

S

Sessie/1 maand *

Xs

Sessie/1 maand *

Lu

2 jaar

Fr

30 dagen

Datr

2 jaar

c_user

Sessie/1 maand *

P

Sessie

presence

Sessie

Act

Sessie

te houden. Indien u niet ingelogd bent op Twitter
dan is guest_id de enige cookie die zal gebruikt
worden. Deze cookie zal u identificeren als een
anonieme Twitter gebruiker.

Facebook Inc.

Deze cookies worden gebruikt door Facebook
op pagina’s met een Facebook plugin om uw
sessie bij te houden. Indien u niet ingelogd bent
op Facebook, dan is datr de enige cookie die zal
gebruikt worden. Deze cookie identificeert de
webbrowser die u op dat moment gebruikt.

(*) Deze cookies verlopen aan het einde van de sessie, tenzij u het vakje “Aangemeld blijven” aanvinkt. In dat geval
verloopt de cookie na 1 maand.

Voor cookies die geplaatst worden door derden (Google Analytics) verwijzen wij graag naar de
vermeldingen van deze partijen op hun respectieve websites. Opgelet, wij hebben geen
enkele invloed op de inhoud van deze vermeldingen, noch op de inhoud van de cookies van
deze derden.

