
Cookie Policy Absoc VZW(07/05/2021) 

Deze tekst is eigendom van Absoc VZW en mag niet worden gekopiëerd door derden. Het gebruik van 
deze tekst is ten strengste verboden voor derden. Absoc behoudt zich het recht deze Cookie Policy aan 
te passen bij wijzigingen.  

 
 

1. Inleiding en toepassingsgebied 

Deze policy is van toepassing op de website https://www.absoc.be/ (hierna: de “Website”), die 

eigendom is van en wordt uitgebaat door Absoc VZW (“Absoc”), met maatschappelijke zetel te Hendrik 

Conscienceplein 8, 2000 Antwerpen en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 

het ondernemingsnummer 0433.287.518. 

Via deze cookie policy wenst Absoc u te informeren over de wijze waarop en doeleinden waarvoor zij 

cookies gebruikt. Absoc behoudt zich het recht voor om volgens eigen inzicht en voorkeuren deze 

cookie policy aan te passen. In voorkomend geval zal u via een pop up op de Website hiervan op de 

hoogte gebracht worden. 

2. Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine stukjes informatie in de vorm van tekstbestanden die worden aangemaakt door een 

programma op de server van de Website en die vervolgens op de harde schijf van uw computer worden 

geplaatst wanneer u de Website bezoekt.  

3. Welke soorten cookies gebruiken wij? 

De Website maakt gebruik van volgende cookies: 

Noodzakelijke Cookies. Dit zijn essentiële cookies omdat ze simpelweg nodig zijn om door de Website 

te navigeren en de aangeboden functionaliteiten te gebruiken. 

 

Naam cookie Doeleinde Vervaldatum First party of third party 

user_id, 
session_id, 
wordpress_login 

Om user ID en naam op te 
slaan 

Wanneer u uw 
browsersessie 
afsluit 

First party 

wp-settings-1 & 
wp-settings-
time-1 

Controleren of de webbrowser 
cookies toestaat 

Na 1 jaar First party 

 
4. Hoe lang blijven deze cookies op mijn device?  
De tijd gedurende dewelke een cookie op uw device blijft is variabel. De meerderheid van de gebruikte 
cookies worden irrelevant en verlopen na het einde van een browsersessie. Sommigen blijven langer 
bestaan. De exacte vervaldatum kan u terugvinden in de tabel hierboven. 
 
5. First en Third party cookies 

 
First party cookies zijn cookies die door Absoc op uw device geplaatst worden.  
Third party cookies worden door een ander partij op uw device geplaatst bij gebruik van onze site of 
dienst.  
De Website maakt enkel gebruik van first party cookies. 
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6. Hoe cookie gebruik te controleren en cookies deleten? 
 
U kan zelf het gebruik van de cookies beheren. U kan bijvoorbeeld kiezen om alle cookies te blokkeren 

of om slechts cookies van bepaalde websites te aanvaarden. Houd hierbij wel rekening met het feit dat 

bepaalde mogelijkheden op de Website enkel mogelijk zullen zijn indien u de cookies heeft aanvaard. 

Het aanvaarden van cookies maakt surfen op het internet veel vlotter en zorgt ervoor dat de websites 

die u bezoekt beter functioneren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door 

internetgebruikers. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen kan u ervoor zorgen dat u 

wordt verwittigd telkens wanneer er cookies worden verstuurd, of kan u zelfs beletten dat er cookies 

worden aangemaakt of bewaard op de harde schijf van uw computer.  

Absoc kan de toegang en de werking van de Website echter niet garanderen indien u het aanmaken 

van cookies door uw internetbrowser uitgeschakeld hebt. 

Om hierover meer te weten en te zien hoe het cookie gebruik te beheren raden wij u aan volgende 

websites te bezoeken: www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.  

Het beheren en verwijderen van cookies is ook mogelijk via de instellingen van uw browser: 

Browser Hoe cookies beheren en verwijderen via uw browser: 

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

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3D
Desktop&hl=nl 
 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 
 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-
websites-opgeslagen 
 

 

Om volledig te zijn bestaat er ook een “Flash Cookie” een type dat niet door bovenstaande beschrijving 

gedekt wordt – om deze te deleten gaat u naar: 

http://www.adobe.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.  

Wij verwerken de informatie die wij door onze cookies verzamelen. U kan in onze Privacy Policy lezen 

hoe deze verwerking gebeurt en welke rechten u heeft. 
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