Cookiebeleid
Op de websites van Davy Swennen gebruiken we cookies. Volgens de nieuwe EU-wetgeving
moeten we je laten weten wat cookies zijn en waarvoor we ze gebruiken. Dit lees je hieronder.

Wat zijn cookies?
Als je naar een website surft, houdt de server een soort van tekstbestandje bij op de browser van
jouw computer of mobiel toestel. Dat is een ‘cookie’. Deze bevat een unieke code die ervoor
zorgt dat de server jouw browser herkent tijdens je bezoek aan een website (een ‘session’
cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst
worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website
samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft,
hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat
bevindt. Cookies worden op je computer of mobiel apparaat bewaard in de folder van je browser.
Over het algemeen zorgen cookies ervoor dat je sneller kan surfen, ze helpen je ook om te
navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen de inhoud van
een website of reclame ook relevanter maken voor de bezoeker en aanpassen aan zijn
persoonlijke smaak en behoeften.

De Davy Swennen-site gebruikt deze cookies:
1. Strikt noodzakelijke cookies / Onmisbare cookies
Deze cookies heb je nodig om onze websites te bezoeken en op bepaalde pagina’s te
surfen, zo eenvoudig is het. Ze helpen je bijvoorbeeld om te navigeren tussen pagina’s of
om formulieren in te vullen. Deze cookies zijn ook noodzakelijk om met je persoonlijke
account in te loggen op de websites van Davy Swennen. Ze zorgen ervoor dat we je
identiteit op een veilige manier kunnen controleren, zodat we zeker zijn dat we de juiste
persoon toegang geven tot persoonlijke informatie! Als je deze cookies weigert, zullen
sommige delen van de website niet of niet optimaal werken.
2. Functionele cookies
Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van onze websites en zorgen ervoor dat je
meer gepersonaliseerd kan surfen: ze houden je voorkeur bij, onthouden of je al meedeed
met een enquête of niet, … zodat je geen twee keer dezelfde vraag krijgt. Kortom, deze
cookies maken het surfen een stuk aangenamer.

3. Performantie- en analysecookies
Deze cookies verzamelen algemene info over het gebruik dat bezoekers maken van onze
websites. Hiermee willen we de inhoud van onze websites verbeteren, ze meer aanpassen
aan de wensen van onze bezoekers en ze gebruiksvriendelijker maken. Voorbeelden zijn
cookies die het aantal unieke bezoekers tellen en cookies die bijhouden welke pagina’s het
populairst zijn.
4. Socialemediacookies
De websites van Davy Swennen verwijzen soms door naar andere sites via een aanklikbare
link om onze activiteiten te ondersteunen. Als je deze (externe) sites bezoekt, kunnen ook
cookies worden gemaakt. Voor meer info hiervoor bekijk je best de privacy policy van de
websites in kwestie. Je kan de content van de Davy Swennen-sites ook via buttons delen op
sociale media. Deze kunnen dan op hun beurt cookies plaatsen op de sites van Davy
Swennen en via deze weg gegevens verzamelen. Voor meer info hierover verwijzen we
naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites geven: Facebook,
Google+/Youtube, LinkedIn, Twitter. Opgelet, deze verklaringen kunnen regelmatig
wijzigen.
5. Overige cookies
Dit zijn cookies die in geen van de bovenstaande categorieën thuishoren. Zoals de cookies
die we gebruiken om onze site te optimaliseren en onze eigen webanalyses te maken. Het
gaat om zogenaamde webanalysecookies. Je kan statistieken maken met de info die zij
verzamelen. Deze geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar
bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Deze cookies helpen ons om de structuur, de
navigatie en de inhoud van de Davy Swennen-websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk te
maken.

Beheer van cookies
Cookies accepteren
Als je alle functionaliteiten van onze site wil gebruiken, moet je al onze cookies accepteren.
Gelukkig is dat heel eenvoudig: ofwel sluit je de cookiemelding, ofwel ga je eenvoudig verder met
surfen op Davy Swennen.be.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website
staat uitgelegd hoe je cookies kan weigeren in de meeste browsers:
http://www.aboutcookies.org/
Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Chrome, Safari.
Geïnstalleerde cookies kan je op elk moment verwijderen van je pc of mobiel toestel.

