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Cookieverklaring – 01/06/2018 

 1. Welke partijen zijn betrokken? 

Voor de doeleinden van deze Cookieverklaring zijn de volgende definities van toepassing: 

  
'Beeple': Beeple NV, met hoofdkantoor te Gitschotellei 119, 2600 Berchem, België, ingeschreven 
onder het ondernemingsnummer 0647.889.625. 

  

'Gebruiker' of 'u': Elke natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die een contractuele relatie 

heeft of aangaat met Beeple via zijn online platform. 

  

‘Wet’: Artikel 129 Wet betreffende de elektronische communicatie zoals gewijzigd door W 2012-07-

10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding: 04-08-2012) (URL - 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005061332&table_na

me=wet ). 

  

2. Wat is een cookie? 

Cookies zijn kleine tekst- en beeldbestanden die wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van 

uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren onthouden bij het gebruik van onze website. 

 

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, wat het gebruik van de website 

voor u als bezoeker verbetert. En niet-functionele cookies worden gebruikt om statistieken van onze 

bezoekers te verzamelen, om onze website in de toekomst te verbeteren.  

  

Tenzij u uw browserinstellingen hebt gewijzigd om het gebruik van cookies te weigeren, zal ons 

systeem deze cookies plaatsen zodra u onze website bezoekt. 

  

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005061332&table_name=wet
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3. Informatie over ons gebruik van cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruiksvoorkeuren 

te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere 

gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze 

website te optimaliseren. 

  

Cookies en soortgelijke technologieën staan echter niet toe dat gegevens systematisch worden 

verzameld op manieren waarmee de gebruikers van onze Website kunnen worden geïdentificeerd. 

Ze helpen ons alleen om de werking van onze website te verbeteren, de interesses van onze 

gebruikers te begrijpen en de effectiviteit van de inhoud van onze website te meten. 

  

Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de 

Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of de opslag van cookies en 

vergelijkbare technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft u 

duidelijke en volledige informatie over de cookies die we gebruiken en over hun doel.  

  

Lees ons Privacybeleid voor informatie over de privacyregels die van toepassing zijn op onze 

Website. Voor meer informatie over dit Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via 

privacy@beeple.eu. 

  

Voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies, kunt u de volgende website 

bezoeken: https://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. 
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4. Welke cookies worden op www.beeple.eu gebruikt? 

Hieronder vindt u een overzicht van de functionele en niet-functionele cookies die op onze website 

worden gebruikt. 

 

Naam Type  Doel Bewaarperiode 

_cfduid   Functioneel 
 

Gebruikt door het 
contentnetwerk, 
Cloudflare, om 
vertrouwd webverkeer 
te identificeren.  

 

1 jaar 

_ga  

 

Statistieken Registreert een unieke 
ID die wordt gebruikt 
om  met behulp van 
Google Analytics 
statistische gegevens te 
genereren over hoe de 
bezoeker de website 
gebruikt.  

2 jaar 

_gid  

 

Statistieken Registreert een unieke 
ID die wordt gebruikt 
om  met behulp van 
Google Analytics 
statistische gegevens te 
genereren over hoe de 
bezoeker de website 
gebruikt.  

1 dag 

bcookie  

  

Marketing Gebruikt door de 
sociale netwerkdienst 
LinkedIn voor het 
volgen van het gebruik 
van embedded 
services.  

2 jaar 

BizoID  

 

Marketing Gebruikt door de 
sociale netwerkdienst 
LinkedIn voor het 
volgen van het gebruik 
van embedded 
services.  

179 dagen 

bscookie  Marketing Gebruikt door de 
sociale netwerkdienst 
LinkedIn voor het 

2 jaar 

https://www.beeple.eu/
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 volgen van het gebruik 
van embedded 
services.  

UserMatchHistory  

 

Marketing Gebruikt door de 
sociale netwerkdienst 
LinkedIn voor het 
volgen van het gebruik 
van embedded services 
en advertenties.  

179 dagen 

fr  

 

Marketing Gebruikt door 
Facebook om een reeks 
advertentieproducten 
te verstrekken zoals 
‘real-time bidding’ van 
externe adverteerders.  

 

3 maanden 

 

5. Hoe kan ik mijn cookies beheren? 

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen, moet u de 

volgende acties uitvoeren: 

  

 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies  

 Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq  

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences  

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US. 

  

  

Als u vragen hebt over deze Cookieverklaring of over het Privacybeleid van Beeple, aarzel dan niet 

om contact op te nemen met Beeple via privacy@beeple.eu.  
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