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 en zijn (vertaalde) domein extensies (.be, .pl, .fr, .ru, .ro, .it, .sz, .ch, .dk, .lt, .com.tr)
vandersandengroup.com en zijn (vertaalde) domein extensies (.be, .ie, .by, .ch, .co.uk, .com.tr, .cz, .de, .lt, .nl,
.pl, .ru, .ro, .se, .ma, .dk, .fr, .uk, .it, .eu)
signapanels.com en vandersanden-signa.com,
ebrick.be, e-brick.be en zijn (vertaalde) domein extensies (.nl, .de)
eboard.nl, e-board.nl en e-board.be
huwa.be
huwastraatbaksteen.mixtool.nl
esoleren.be, esoler.be, e-soler.be, e-soleren.be en zijn extensies (.fr, .com, .nl)
*.renovationtool.com
huwastraatbaksteen.mixtool.nl
forms.vandersanden.com
referenties.vandersandengroup.be, references.vandersandengroup.be
detoekomstbouwers.be en extensies (.nl, .com)
vandersanden-inspiration.de
vandersanden-tuin.be
*.calculationtool.com
akaklinker.de
bylandtsierbestrating.nl
bylandt.com, bylandt.be
bricktool.pl
bricktool.vandersandengroup.com

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

has_js

sessie

Bepaalt of de browser JavaScript
ondersteunt.

Analytisch

hjUserId,_hjIncludedInSample

Sessie

Op pagina’s waar Hotjar actief is worden deze
cookies opgeslagen om te kunnen analyseren
wat er op de pagina gedaan wordt. Het doel
is om aan de hand van deze gegevens onze
website en pagina’s te verbeteren. Deze
cookies bevatten ook een unieke
gebruikersnummer (UUID) die het mogelijk
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maakt om eenzelfde bezoeker op meerdere
pagina’s te volgen.
Functioneel

SSESS*,
PHPSESSID,
ASP.NET_SessionId

Sessie

Sessie cookie. Dit wordt gebruikt om server
data te kunnen linken aan de huidige sessie.

Analytisch/
Advertentie

_ga,
_gat,
_gid

2 jaar,
max. 3 maanden,
1 dag

Google Analytics en Google Tag Manager
cookies. Het doel is om onze website en
campagnes te analyseren en te verbeteren.
Deze cookies bevatten ook een uniek
gebruikersnummer (UUID) om verschillende
gegevens over een gebruiker met elkaar te
koppelen. Deze cookies kunnen ook gebruikt
worden voor het aanbieden van advertenties.

Advertentie

_gcl_aw,
_gcl_dc

3 maanden,
3 maanden

Google AdWords Thrid Party cookies. Worden
gebruikt indien u via het klikken op een
advertentie doorverwezen wordt naar onze
website.

Advertentie

_dc_gtm

1 minuut

Google Double Click en Google Tag Manager.
De cookie geeft aan dat Google Analytics
gekoppeld is via Google Tag Manager

Functioneel

harmony_session

Sessie

Dit wordt gebruikt om server data te kunnen
linken aan de huidige sessie.

Functioneel

language_selection

1 jaar

Slaat de taalvoorkeur op

Functioneel

cookieconsent_dismissed

1 jaar

Slaat het accepteren van de cookie policy op.

Functioneel

hl

1 jaar

Slaat de cultuurvoorkeur op (land & taal).

Functioneel /
Analytisch

__ss_referrer,
__ss,
__ss_tk

1 uur,
1 dag,
25 jaar

Wordt gebruikt door Sharpspring (Third
Party) om formulieren aan te bieden met
eventueel vooraf ingevulde velden. Daarnaast
kunnen deze cookies ook gebruikt worden
om uw bezochte pagina’s op te slaan. Indien
u uw persoonlijke gegevens invoert in een
formulier, dan kunnen deze eigenschappen
gekoppeld worden aan uw profiel.

Functioneel

vds_inspirationtool

1 maand

Een unieke gebruikersnummer (UUID) wordt
opgeslagen wanneer u de inspiratietool
(realisaties) gebruikt om uw set van
realisaties op te slaan.

Analytisch

__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmt,
__utmz

2 jaar,
30 minuten,
Sessie,
10 minuten,
6 maanden

Wordt gebruikt door Google Analytics (Third
Party) om pagina- en campagnestatistieken
op te slaan. De gegevens worden gebruikt om
onze online websites en campagnes te
analyseren en te optimaliseren.

Functioneel

CFID,
CFTOKEN

30 jaar

Wordt gebruik door Cold Fusion om een
langere periode van het sessiebeheer toe te
laten.

Analytisch

_uetsid

1 uur

Microsoft Bing (Third Party) cookie. Deze
cookie houdt (pagina-)statistieken bij met als
doen onze diensten de analyseren en te
verbeteren.
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Overige

__cfduid

1 jaar

Cloudfare cookie voor beveiligingsredenen.
Deze cookie slaat geen enkele persoonlijke
informatie op.

Functioneel

lang

Sessie

Slaat de taalvoorkeur op

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). Voor meer informatie kan u de onderstaande privacy- en cookieverklaringen raadplegen:








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
Sharpspring: https://sharpspring.com/legal/privacy/

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.
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