
Cookiebeleid 

Algemeen 
 

1. Dit Cookiebeleid is ontwikkeld door Connect Solutions bv (hierna “Connect Solutions”, 
“wij”, “we”) voor de website alsook voor de subsites en webapplicaties gerelateerd aan 
het DigiConnect platform en bijhorende diensten (hierna “website”). 
 

2. Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van je computer 
geplaatst worden. Dit om de website beter af te stemmen op de behoeften van de 
gebruiker. 

 
3. Dit cookiebeleid geeft je informatie over de cookies die op de website gebruikt worden 

en hun doel. 
 

Wat zijn cookies? 
 
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op de harde schijf van je 
computer kunnen worden bewaard. Op die manier is het mogelijk de voorkeuren van de 
gebruiker bij het gebruik van de website te onthouden, zoals bijv. een taalkeuze. 

 

Welke soorten cookies zijn er? 
 
Cookies worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. 
 
Oorsprong 
 

• First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door de website die de 
gebruiker op dat moment bezoekt. 
 

• Third-party cookies zijn cookies die door een derde worden geplaatst op de website 
die de gebruiker bezoekt (bijv. cookies geplaatst door Google). 

 
Functie 
 

• Technische en Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website 
naar behoren functioneert. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van 
de website. Technische en Functionele cookies kunnen niet geweigerd worden. 
 

• Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst worden voor statistische, sociale 
en commerciële doeleinden. Ze hebben niets te maken met de louter technische 
ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party 
cookies zijn. Hieronder vind je meer uitleg over de verschillende doeleinden van deze 
niet-functionele cookies:  
 

 



• Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s 
van de website bezocht worden, waar de computer van een gebruiker 
gelokaliseerd is, ... 

• Cookies met marketing doeleinden zorgen ervoor dat advertenties op de 
website relevant zijn voor jou. 

• Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de 
inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met 
anderen. 
 

Levensduur 
 

• Permanente cookies: deze cookies blijven op het toestel van de gebruiker aanwezig 
voor de levensduur van de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de 
website bezoekt die deze cookies heeft geplaatst (bijv. cookies geplaatst door sociale 
media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics …). 
 

• Sessie cookies: deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te 
vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie 
begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de 
gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra de 
browser wordt afgesloten, worden alle sessie cookies verwijderd. 

 

Welke cookies worden er op deze website gebruikt? 
 
Hieronder vind je een lijst van de belangrijkste cookies die we gebruiken op onze website en 
waarvoor ze dienen. 
 
Technische en Functionele cookies 
 
Deze cookies kan je niet weigeren via de cookiebanner maar je kan ze kun je uitschakelen via 
de instellingen van je browser. Als je deze uitschakelt via de browser is het mogelijk dat de 
website niet naar behoren zal werken.  
 
Naam Levensduur Oorsprong Doel 
aangetekende.email.taal 365 dagen First-party Deze cookie onthoudt de taalkeuze 

zodat de volgende keer dat de website 
bezocht wordt deze in de gekozen taal 
weergegeven wordt. 

aangetekende.email.cookiedismiss 30 dagen First-party Deze cookie onthoudt of een gebruiker 
de cookies aanvaard heeft zodat de 
cookiebanner niet meer weergegeven 
zou worden. 

ASP.NET_SessionId Sessie First-party Deze cookie is nodig om de 
individuele gebruiker sessie te 
identificeren. 

AuthToken Sessie First-party Deze cookie is nodig om te bepalen of 
in ingelogd bent. 

.ASPXAUTH Sessie First-party Deze cookie is nodig om te bepalen of 
in ingelogd bent. 

ScrollPosition Sessie First-Party Deze cookie is nodig om de scroll 
positie in de browser te onthouden 
tijdens het navigeren tussen pagina’s. 

 



Niet-functionele cookies 
 
Onze website maakt geen gebruik van niet-functionele cookies.  
 

Andere technologieën 
 
Onder ’cookies’ worden ook soortgelijke technologieën verstaan die bepaalde gegevens 
verwerken en die we gebruiken op onze website. Hier hoort het gebruik van reCAPTCHA bij 
waarbij er lokale opslag gebruikt wordt.  
 
reCAPTCHA 
 
Onze website maakt gebruik van Google reCAPTCHA om te garanderen dat ingevulde 
gegevens werden ingevoerd door personen en niet door robots.  

Hiertoe wordt informatie verzameld en opgestuurd naar de Google reCAPTCHA-dienst. De 
aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde IP-adres van je 
computer, overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. 
Google houdt zich aan de ’Privacy Shield Principles’ en is aangesloten bij het ’Privacy Shield 
Program’ van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er een passend 
beschermingsniveau wordt geboden voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 
Meer informatie hierover lees je in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com). 
 

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn en hoe 
verwijder ik die? 
 
Als je wil weten welke cookies op je toestel geplaatst zijn of als je die wenst te verwijderen, 
dan gebruik je hiervoor de instellingen van je webbrowser. Via de links hieronder vind je, per 
browser, meer uitleg hierover. 

• Internet Explorer 
• Chrome 
• Firefox 
• Safari 
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https://policies.google.com/
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
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