
Cookie policy 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan een website naar uw computer worden 
verstuurd en op de harde schijf van uw computer of toestel worden opgeslagen, zonder daar schade 
aan te richten, om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Cookies worden voornamelijk 
gebruikt om vaste of tijdelijke informatie te bewaren, zoals de taalvoorkeur van de bezoeker of 
gebruiker, of zijn/haar login-gegevens. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers 
van een website of zorgen ervoor dat bepaalde grafische elementen correct worden weergegeven en 
dat alle functionaliteiten van de website naar behoren werken. 

Waar gebruikt Aspiravi nv cookies voor? 

Aspiravi nv zal enkel toegang hebben tot de informatie opgenomen in het cookie-tekstbestand, en zal 
verder geen toegang hebben of zoeken tot andere informatie op uw computer of toestel. 

Aspiravi nv gebruikt websitecookies voor: 

- Het onthouden van eerdere keuzes aangegeven door de bezoeker van de Aspiravi-website; 
- Het analyseren en optimaliseren van de Aspiravi-website; 
- Het tonen van informatie die het meest relevant is voor de bezoeker of gebruiker van de 

Aspiravi-website. 

Hoe werken cookies? 

Alle cookies bevatten een unieke code die ons toelaat uw browser te herkennen, zowel tijdens uw 
bezoek (tijdelijke cookies), als bij opeenvolgende bezoeken (permanente cookies). Permanente 
cookies worden voor onbepaalde duur opgeslagen op uw harde schijf, hoewel u steeds over de 
mogelijkheid beschikt om de installatie van cookies te weigeren en reeds geïnstalleerde cookies uit te 
schakelen of te verwijderen.  

Hoe kunt u uw cookievoorkeuren beheren? 

Alle grote internetbrowsers laten gebruikers toe om opgeslagen cookies te controleren. U kan zulke 
cookies makkelijk beheren of verwijderen door uw browserinstellingen aan te passen. Dit kan echter 
tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de Aspiravi-website mogelijks niet correct worden 
weergegeven of dat bepaalde functionaliteiten van de Aspiravi-website niet zullen werken. 

U kan de browser ook zo instellen dat deze u een melding stuurt telkens wanneer u een cookie 
ontvangt, zodat u steeds kan beslissen om bepaalde cookies al dan niet te aanvaarden. Meer info 
vindt u op de ondersteunende pagina’s van de browser die u gebruikt: 

Internet Explorer 
Mozilla Firefox 
Google Chrome 
Safari 

Wijzigingen 

Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd door Aspiravi nv gewijzigd worden. Op deze webpagina 
vindt u steeds de laatste versie van onze cookie policy (laatst gewijzigd op …). 

Voor verdere inlichtingen omtrent de cookies die de Aspiravi-website gebruikt, kan u terecht via 
info@aspiravi.be. 


