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Cookieverklaring 
 

Cookies zijn kleine bestanden die opgeslagen worden op je apparaat (computer, tablet, telefoon, …) wanneer je een 
website bezoekt. Ook de websites van Vandersanden gebruiken cookies, ze laten o.a. toe om gebruikersvoorkeuren op 
te slaan en statische gegevens te verzamelen. Omdat wij uw privacy willen waarborgen, onze dienstverbetering te 
verbeteren en u een optimaal gebruiksgemak aan te bieden, vinden wij het belangrijk om u te informeren waarom wij 
cookies gebruiken en voor welke doeleinden. 

Er zijn ook andere technieken die gegevensverzameling -en overdracht mogelijk maken zoals JavaScript en Web 
Beacons. Deze technieken en cookies worden vandaag de dag vrijwel op alle moderne websites gebruikt. 

 
Onze websites gebruiken eigen cookies en cookies van derden. We raden u aan om voor de cookies van derden de 
desbetreffende privacy- en cookiebeleid te raadplegen. 

1 Soorten cookies 
Er zijn verschillende soorten cookies: 

1.1 Functionele cookies 
Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om een correcte en gebruiksvriendelijke website aan te bieden. Enkele 
voorbeelden: 

- Het opslaan van uw taalvoorkeuren 
- Het opsporen van misbruik of fraude 
- Het opslaan van browserinstellingen om de website op maat van het beeldscherm weer te geven 

1.2 Analytische cookies 
Deze cookies zijn typisch cookies van derden die we gebruiken om statistische gegevens te verzamelen omtrent het 
gebruik van onze website, waaronder: 

- Gemiddelde laadtijd van pagina’s 
- Bezochte pagina’s 
- Browsergegevens 
- IP-adres 
- MAC-adres 
- Tijdsduur van een (pagina-)bezoek 
- Kijkduur van een video 
- Downloads 
- Gegevens over het besturingssysteem 
- Gegevens over het gebruikte apparaat 
- Klikgedrag en andere interacties op één of meerdere pagina’s 

Deze cookies en hun statistische gegevens hebben voornamelijk tot doel om na een analyse onze performantie, 
beveiliging, gebruiksvriendelijkheid, inhoud en dienstverlening optimaal te maken. 

1.3 Advertentiecookies 
Vandersanden kan advertenties plaatsen op websites van derden. Hier worden advertentiecookies voor gebruikt. Ook 
op onze websites kunnen deze cookies voorkomen om deze cookies van derden met elkaar te linken. Aan de hand van 
uw online gedrag waaronder kliks, aankopen, websites die u bezoekt kunnen we u dan gerichte reclame op maat bieden. 
Ook houden deze cookies bijvoorbeeld bij of u een specifieke advertentie al gezien hebt. 
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1.4 Social media cookies 
Social media cookies zijn steeds cookies van derden. Ze worden typisch gebruikt wanneer je een button van social media 
download en/of aanklikt. 

Voor meer informatie verwijzen we door naar het privacy- en cookiebeleid van deze derden partijen: 

- Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
- Google+/Youtube: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 
- Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
- Twitter: https://twitter.com/privacy 
- Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ 
- Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 

2 Gebruikte cookies 

2.1 Lijst van websites 
Vandersanden is eigenaar van de volgende websites en/of (sub-)domeinen waarop cookies actief kunnen zijn: 

 vandersanden.com 
 forms.vandersanden.com 
 ref.vandersanden.com 
 portal.vandersanden.com 
 *.calculationtool.com 
 bricktool.pl 

2.2 Cookietabel 
Hier vindt u een overzicht terug van de cookies die gebruikt kunnen worden op onze websites: 

 

Soort Naam Opslagtermijn Beschrijving/Doel 

Functioneel ARRAffinity sessie Gebruikt om verkeer naar de website te 
distribueren op verschillende servers om de 
responstijden te optimaliseren. 

Functioneel ARRAffinitySameSite sessie Gebruikt om verkeer naar de website te 
distribueren op verschillende servers om de 
responstijden te optimaliseren. 

Functioneel ARRAffinity sessie Gebruikt om verkeer naar de website te 
distribueren op verschillende servers om de 
responstijden te optimaliseren. 

Functioneel ARRAffinitySameSite sessie Gebruikt om verkeer naar de website te 
distribueren op verschillende servers om de 
responstijden te optimaliseren. 

Functioneel ARRAffinitySameSite sessie Gebruikt om verkeer naar de website te 
distribueren op verschillende servers om de 
responstijden te optimaliseren. 

Functioneel _GRECAPTCHA 179 dagen Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid 
te maken tussen mensen en bots. Dit is 
gunstig voor de website om juiste rapporten 
over het gebruik van de website te maken. 

Functioneel rc::a persistent Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid 
te maken tussen mensen en bots. Dit is 
gunstig voor de website om juiste rapporten 
over het gebruik van de website te maken. 

Functioneel rc::b sessie Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid 
te maken tussen mensen en bots. 
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Functioneel rc::c sessie Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid 
te maken tussen mensen en bots. 

Functioneel li_gc 2 jaar Slaat de cookiestatus van de gebruiker op 
voor het huidige domein 

Functioneel 13457799:state persistent Noodzakelijk voor de functionaliteit van de 
chatbox-functie van de website. 

Functioneel _grecaptcha persistent Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid 
te maken tussen mensen en bots. Dit is 
gunstig voor de website om juiste rapporten 
over het gebruik van de website te maken. 

Functioneel tADe persistent Deze cookie wordt geassocieerd met een 
bundel cookies die dienen voor het ophalen 
en tonen van inhoud. De cookies behouden 
de juiste staat van lettertype, blog, 
fotoslides, kleurenthema's en andere 
website-instellingen. 

Functioneel tADu persistent Deze cookie wordt geassocieerd met een 
bundel cookies die dienen voor het ophalen 
en tonen van inhoud. De cookies behouden 
de juiste staat van lettertype, blog, 
fotoslides, kleurenthema's en andere 
website-instellingen. 

Functioneel tAE persistent Deze cookie wordt geassocieerd met een 
bundel cookies die dienen voor het ophalen 
en tonen van inhoud. De cookies behouden 
de juiste staat van lettertype, blog, 
fotoslides, kleurenthema's en andere 
website-instellingen. 

Functioneel tC persistent Deze cookie wordt geassocieerd met een 
bundel cookies die dienen voor het ophalen 
en tonen van inhoud. De cookies behouden 
de juiste staat van lettertype, blog, 
fotoslides, kleurenthema's en andere 
website-instellingen. 

Functioneel tMQ persistent Deze cookie wordt geassocieerd met een 
bundel cookies die dienen voor het ophalen 
en tonen van inhoud. De cookies behouden 
de juiste staat van lettertype, blog, 
fotoslides, kleurenthema's en andere 
website-instellingen. 

Functioneel tnsApp persistent Deze cookie wordt geassocieerd met een 
bundel cookies die dienen voor het ophalen 
en tonen van inhoud. De cookies behouden 
de juiste staat van lettertype, blog, 
fotoslides, kleurenthema's en andere 
website-instellingen. 

Functioneel tSP persistent Deze cookie wordt geassocieerd met een 
bundel cookies die dienen voor het ophalen 
en tonen van inhoud. De cookies behouden 
de juiste staat van lettertype, blog, 
fotoslides, kleurenthema's en andere 
website-instellingen. 

Functioneel tTDe persistent Deze cookie wordt geassocieerd met een 
bundel cookies die dienen voor het ophalen 
en tonen van inhoud. De cookies behouden 
de juiste staat van lettertype, blog, 
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fotoslides, kleurenthema's en andere 
website-instellingen. 

Functioneel tTDu persistent Deze cookie wordt geassocieerd met een 
bundel cookies die dienen voor het ophalen 
en tonen van inhoud. De cookies behouden 
de juiste staat van lettertype, blog, 
fotoslides, kleurenthema's en andere 
website-instellingen. 

Functioneel tTE persistent Deze cookie wordt geassocieerd met een 
bundel cookies die dienen voor het ophalen 
en tonen van inhoud. De cookies behouden 
de juiste staat van lettertype, blog, 
fotoslides, kleurenthema's en andere 
website-instellingen. 

Functioneel tTf persistent Deze cookie wordt geassocieerd met een 
bundel cookies die dienen voor het ophalen 
en tonen van inhoud. De cookies behouden 
de juiste staat van lettertype, blog, 
fotoslides, kleurenthema's en andere 
website-instellingen. 

Functioneel __lc_cid 2 jaar Noodzakelijk voor de functionaliteit van de 
chatboxfunctie van de website. 

Functioneel __lc_cst 2 jaar Noodzakelijk voor de functionaliteit van de 
chatboxfunctie van de website. 

Functioneel lang sessie Onthoudt de door de gebruiker 
geselecteerde taalversie van een website 

Functioneel @@lc_auth_token:10434997 persistent Identificeert de bezoeker's bezoeken op 
verschillende apparaten om de chatfunctie 
op de website te optimaliseren. 

Functioneel side_storage_# persistent  Identificeert de bezoeker over verschillende 
apparaten en bezoeken heen, om de chat-
box functie op de website te optimaliseren. 

Functioneel CookieConsent 1 jaar Slaat de cookiestatus van de gebruiker op 
voor het huidige domein 

Functioneel lang 1 jaar Onthoudt de door de gebruiker 
geselecteerde taalversie van een website 

Functioneel skip_country_popup 29 dagen Slaat de gekozen land en taal op indien een 
bezoeker op de website komt vanuit een 
ander land 

Functioneel yt-player-bandaid-host persistent Gebruikt om de optimale videokwaliteit te 
bepalen op basis van het apparaat van de 
bezoeker en netwerkinstellingen. 

Analytisch AnalyticsSyncHistory 29 dagen Wordt gebruikt om informatie op te slaan 
over het tijdstip waarop een synchronisatie 
met het lms_analytics-cookie plaatsvond 

Analytisch _livechat_has_visited persistent Identificeert de bezoeker's bezoeken op 
verschillende apparaten om de chatfunctie 
op de website te optimaliseren. 

Analytisch _at.hist.# persistent Gebruikt door AddThis (Oracle), het sociale 
deelplatform, om de gebruikersgeschiedenis 
van de gebruiker van de AddThis-deelwidget 
op te slaan 

Analytisch _ga 2 jaar Registreert een uniek ID die wordt gebruikt 
om statistische gegevens te genereren over 
hoe de bezoeker de website gebruikt. 

Analytisch _ga_# 2 jaar Verzamelt gegevens over het aantal keren 
dat een gebruiker de website heeft bezocht, 
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evenals data voor het eerste en meest 
recente bezoek. Gebruikt door Google 
Analytics. 

Analytisch _gat 1 dag Gebruikt door Google Analytics om 
verzoeksnelheid te vertragen 

Analytisch _gd# sessie Gebruikt door Google Analytics om 
statistieken te verzamelen 

Analytisch _gid 1 dag Registreert een uniek ID die wordt gebruikt 
om statistische gegevens te genereren over 
hoe de bezoeker de website gebruikt. 

Analytisch _pk_id# 1 jaar Verzamelt statistieken over de bezoeken van 
de gebruiker aan de website, zoals het aantal 
bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 
website is doorgebracht en welke pagina's 
zijn gelezen. 

Analytisch _pk_ses# 1 dag Gebruikt door Piwik Analytics Platform om 
pagina-aanvragen van de bezoeker tijdens de 
sessie te volgen. 

Advertentie loc 13 maanden Geolocatie, die wordt gebruikt om providers 
te helpen bepalen hoe gebruikers die 
informatie met elkaar delen geografisch zijn 
gelegen (statusniveau).(Oracle)  

Advertentie uvc 13 maanden Detecteert hoe vaak AddThis (Oracle), de 
service voor het delen van sociale media, 
dezelfde gebruiker tegenkomt. 

Advertentie xtc 13 maanden Registreert het delen van inhoud door de 
gebruiker via sociale media.(Oracle)  

Advertentie IDE 1 jaar Gebruikt door Google DoubleClick om de 
acties van de websitegebruiker te registreren 
en te rapporteren na het bekijken of klikken 
op een van de advertenties van de 
adverteerder met het doel de effectiviteit 
van een advertentie te meten en om gerichte 
advertenties aan de gebruiker te 
presenteren. 

Advertentie test_cookie 1 dag Gebruikt om te controleren of de browser 
van de gebruiker cookies ondersteunt. 

Advertentie fr 3 maanden Gebruikt door Facebook om een reeks 
advertentieproducten te leveren, zoals 
realtime bieden van externe adverteerders. 

Advertentie bcookie 2 jaar Gebruikt door de sociale netwerkdienst, 
LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van 
embedded services. 

Advertentie bscookie 2 jaar Gebruikt door de sociale netwerkdienst, 
LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van 
embedded services. 

Advertentie lang sessie Geplaatst door LinkedIn wanneer een 
webpagina een ingebed 'volg ons'-paneel 
bevat. 

Advertentie lidc 1 dag Gebruikt door de sociale netwerkdienst, 
LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van 
embedded services. 

Advertentie UserMatchHistory 29 dagen Gebruikt om bezoekers op meerdere 
websites te volgen, om relevante 
advertenties te presenteren op basis van de 
voorkeuren van de bezoeker.  
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Advertentie _pinterest_ct_ua 1 jaar Gebruikt door Pinterest om het gebruik van 
services bij te houden. 

Advertentie _pinterest_sess 1 jaar Noodzakelijk voor de integratie van Pinterest 
op de website. Pinterest.com biedt een 
audiovisuele service op de website. 

Advertentie sbss_e9f7b3b9-3075-49ca-
bd64-ae5109e89849 

1 jaar Om gebruikers te volgen, dynamische inhoud 
te tonen en te segmenteren voor 
advertensies. 

Advertentie sp_landing 1 dag Wordt gebruikt om audio-inhoud van Spotify 
op de website te implementeren. Kan ook 
worden gebruikt om gebruikersinteractie en 
voorkeuren te registreren in combinatie met 
audio-inhoud. Dit kan statistieken en 
marketingdoeleinden dienen. 

Advertentie sp_t 1 jaar Wordt gebruikt om audio-inhoud van Spotify 
op de website te implementeren. Kan ook 
worden gebruikt om gebruikersinteractie en 
voorkeuren te registreren in combinatie met 
audio-inhoud. Dit kan statistieken en 
marketingdoeleinden dienen. 

Advertentie __atuvc 13 maanden Werkt de teller bij van de social sharing-
functies van een website. 

Advertentie __atuvs 1 dag Zorgt ervoor dat de bijgewerkte teller wordt 
weergegeven voor de gebruiker als een 
pagina wordt gedeeld met de service voor 
delen van sociale media, AddThis. 

Advertentie _at.cww persistent Gebruikt door het sociale deelplatform 
AddThis 

Advertentie _fbp 3 maanden Gebruikt door Facebook om een reeks 
advertentieproducten te leveren, zoals 
realtime bieden van externe adverteerders. 

Advertentie _gcl_au 3 maanden Gebruikt door Google AdSense om te 
experimenteren met de efficiëntie van 
advertenties op websites die hun services 
gebruiken.  

Advertentie _pin_unauth 1 jaar Gebruikt door Pinterest om het gebruik van 
services bij te houden. 

Advertentie at-lojson-cache-# persistent Gebruikt door het sociale deelplatform 
AddThis 

Advertentie at-rand persistent Gebruikt door het sociale deelplatform 
AddThis 

Advertentie sb_test 1 dag Gebruikt om bezoekers op meerdere 
websites te volgen, om relevante 
advertenties te presenteren op basis van de 
voorkeuren van de bezoeker. 

Advertentie sbt_i 1 jaar Om gebruikers te volgen, dynamische inhoud 
te tonen en te segmenteren voor 
advertensies. 

Advertentie sbt_p 1 jaar Om gebruikers te volgen, dynamische inhoud 
te tonen en te segmenteren voor 
advertensies. 

Advertentie VISITOR_INFO1_LIVE 179 dagen Probeert de bandbreedte van gebruikers te 
schatten op pagina's met geïntegreerde 
YouTube-video's. 

Advertentie YSC sessie Registreert een unieke ID om statistieken bij 
te houden van welke video's van YouTube de 
gebruiker heeft gezien. 
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Advertentie yt.innertube::nextId persistent Registreert een unieke ID om statistieken bij 
te houden van welke video's van YouTube de 
gebruiker heeft gezien. 

Advertentie yt.innertube::requests persistent Registreert een unieke ID om statistieken bij 
te houden van welke video's van YouTube de 
gebruiker heeft gezien. 

Advertentie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KE
Y 

persistent Bewaart de voorkeuren van de videospeler 
van de gebruiker  met ingesloten YouTube-
video 

Advertentie yt-remote-cast-available sessie Bewaart de voorkeuren van de videospeler 
van de gebruiker met ingesloten YouTube-
video 

Advertentie yt-remote-cast-installed sessie Bewaart de voorkeuren van de videospeler 
van de gebruiker  met ingesloten YouTube-
video 

Advertentie yt-remote-connected-devices persistent Bewaart de voorkeuren van de videospeler 
van de gebruiker  met ingesloten YouTube-
video 

Advertentie yt-remote-device-id persistent Bewaart de voorkeuren van de videospeler 
van de gebruiker  met ingesloten YouTube-
video 

Advertentie yt-remote-fast-check-period sessie Bewaart de voorkeuren van de videospeler 
van de gebruiker  met ingesloten YouTube-
video 

Advertentie yt-remote-session-app sessie Bewaart de voorkeuren van de videospeler 
van de gebruiker  met ingesloten YouTube-
video 

Advertentie yt-remote-session-name sessie Bewaart de voorkeuren van de videospeler 
van de gebruiker met ingesloten YouTube-
video 
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2.3 Cookies van derden 
Naast de eigen cookies, worden er ook applicaties van derden gebruikt op onze websites die dan ook cookies kunnen 
bevatten (cookies van derden of Third-Party cookies). Voor meer informatie kan u de onderstaande privacy- en 
cookieverklaringen raadplegen: 

 Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 Google / Youtube: https://policies.google.com/privacy  
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 Twitter: https://twitter.com/privacy 
 Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy 
 Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 
 Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information  
 Oracle AddThis: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html  

 

3 Browserinstellingen 
Indien u wilt vermijden dat er cookies op je toestel worden opgeslagen kan u uw browserinstellingen wijzigen. U kan 
ook reeds opgeslagen cookies verwijderen. Voor meer informatie kan u de helpfunctie raadplegen van uw browser. 

 

4 Slotbepalingen 
 
Vandersanden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Cookieverklaring te allen tijde te wijzigen, zonder dat 
hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. 

 


