
COOKIEBELEID 

Laatste wijziging: 31 januari 2019. 

De website van Peintagone bvba, meer bepaald https://www.peintagone.be (hierna de "website" 
genoemd), maakt gebruik van cookies om de website en de gebruikersbeleving te beheren en te 
verbeteren.  

Sommige cookies zijn onontbeerlijk om de goede werking van de website te garanderen. Als u de 
website wilt bezoeken, kunt u deze cookies niet weigeren. Andere cookies worden dan weer gebruikt 
voor analysedoeleinden en content targeting. Deze cookies kunt u weigeren. 

Wat zijn cookies? 

In grote lijnen maken cookies het mogelijk om gemaakte keuzes te onthouden, inhoud en advertenties 
te personaliseren, functionaliteiten voor sociale media aan te bieden en het websiteverkeer te 
analyseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites kunnen inzetten met het oog op een betere 
gebruikerservaring. Deze tekstbestanden worden opgeslagen in de browser of op de harde schijf van het 
gebruikte toestel, op voorwaarde dat de gebruiker hiermee instemt. 

Er bestaan verschillende soorten cookies: 
• Strikt noodzakelijke cookies zijn essentiële cookies dankzij dewelke de gebruiker op de website kan 

surfen en toegang krijgt tot verschillende functionaliteiten. Zo kan hij bijvoorbeeld beveiligde 
pagina’s raadplegen. 

• Prestatiecookies verzamelen informatie over de manier waarop de gebruiker de website bezoekt. 
Prestatiecookies maken het mogelijk om de meest bezochte pagina’s en foutmeldingen te 
identificeren. Deze cookies herkennen en registreren het aantal websitebezoekers en analyseren 
bovendien hun zoekgedrag. Ze dienen om de werking van de website te optimaliseren. 

• Functionele cookies onthouden de gemaakte keuzes en identificeren de gebruikers bij ieder bezoek. 
Op basis van deze informatie kan de website de voorgestelde inhoud aanpassen en de voorkeuren 
van de gebruiker opslaan, zoals de taalkeuze of de regio. 

• Targeting cookies registreren het bezoek, de geraadpleegde pagina’s en de gevolgde links. Op deze 
manier kunnen de website en de advertenties worden afgestemd op de interesse van de gebruiker. 
Targeting cookies kunnen worden gekoppeld aan andere websites, bijvoorbeeld aan Facebook. 

Bovenstaande cookies kunnen nog worden onderverdeeld in verschillende categorieën: 
• Tijdelijke cookies (of sessiecookies) leggen de handelingen van de gebruiker tijdens een lopende 

sessie vast en worden definitief verwijderd zodra de sessie wordt afgerond. Permanente cookies 
daarentegen worden gedurende een welbepaalde tijd op het toestel van de gebruiker opgeslagen. 
Ze worden automatisch geactiveerd wanneer u een specifieke website bezoekt.  

• Daarnaast onderscheiden we interne cookies, die door de website zelf worden geplaatst, van 
cookies die door derden worden geplaatst. 

De website kan uitsluitend de zelfgeplaatste cookies raadplegen en heeft geen toegang tot de andere 
informatie op uw toestel. 

Welke cookies gebruikt deze website? 



De website maakt gebruik van de cookies in onderstaande tabel: 

Indien er persoonsgegevens worden verzameld via cookies, gebeurt dit overeenkomstig ons beleid 
inzake gegevensbescherming. 

Hoe kan de gebruiker cookies beheren? 

De gebruiker kan op voorhand vermijden dat een website cookies installeert op zijn toestel door de 
browserinstellingen aan te passen. De gebruiker kan ook nadien de cookies in de browser of op de harde 
schijf van zijn toestel verwijderen. 

Bezoek http://www.youronlinechoices.com/voor meer informatie over cookies en cookiesbeheer. 

Indien u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website niet meer 
(correct) werken. 
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