
Cookie policy  

1. ALGEMEEN 
1.Deze cookie policy ("Cookie Policy") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke 

technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de "Website"). Deze 
verwerking wordt uitgevoerd door Souverain23 Development, als 
verwerkingsverantwoordelijke, met zetel te Woluwelaan 2, 1150 Brussel (“wij”, “ons”), 
ingeschreven in de KBO onder nummer 736 435 876, in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.  

2.Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden 
opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. 
Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere 
persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt 
weten, lees dan onze Privacy Policy. Zoals uiteengezet in deze Cookie Policy kunt u uw 
cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen. 

3.Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te 
vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder 
uw aandacht worden gebracht via onze Website en waar nodig wordt uw hernieuwde 
toestemming gevraagd.  

2. WELKE COOKIES & WAAROM 
1.Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we 

soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en 
verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten (bijgewerkt tot 
18/02/2021): 

Naam Type Doel Bewaartermijn
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Lang 

_hssc 

_hssrc 

_hstc 

_ptq.gif 

_fpb 

Bcookie 

Bscookie  

Fr 

Noodzakelij
k 

Statistisch 

Statitisch 

Statistisch 

Marketing 

Marketing 

Marketing 

Marketing 

Marketing 

Onthoudt de door de gebruiker 
geselecteerde taalversie van een 
website 

Identificeert of de cookiegegevens 
moeten worden bijgewerkt in de 
browser van de bezoeker. 

Wordt gebruikt om de browser van 
de bezoeker te herkennen bij het 
opnieuw bezoeken van de 
website. 

Stelt een unieke ID in voor de 
sessie. Dit stelt de website in 
staat om gegevens over 
bezoekersgedrag te verkrijgen 
voor statistische doeleinden 

Stuurt gegevens naar het 
marketingplatform Hubspot over 
het apparaat en het gedrag van de 
bezoeker. Volgt de bezoeker 
over apparaten en 
marketingkanalen. 

Wordt door Facebook gebruikt om 
een reeks advertentieproducten te 
leveren, zoals realtime bieden van 
derden adverteerders. 

Gebruikt door de sociale 
netwerkdienst LinkedIn om het 
gebruik van ingesloten diensten 
bij te houden. 

Gebruikt door de sociale 
netwerkdienst, LinkedIn, voor het 
bijhouden van het gebruik van 
ingesloten diensten. 

Gebruikt door Facebook om een 
reeks advertentieproducten te 
leveren, zoals realtime bieden van 
derden-adverteerders. 

Sessie 

1 dag  

Sessie 

1 jaar 

Sessie 

3 maanden 

2 jaar 

2 jaar 

3 maanden 
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2.U kunt ook voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies 
verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van 
deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er 
rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan 
leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken. 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies  

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq  

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences  

• Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac. 

Als u vragen of een klacht heeft over deze cookie policy en/of de verwerking van uw 
persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact opnemen via het e-mailadres 
info@souverain25.be. 
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