Cookieverklaring
Advocatenkantoor Peeters Stephanie (BV AKPS), de beheerder van deze website, gebruikt
cookies om uw surfervaring te optimaliseren en om de website beter af te stemmen op uw
behoeften en voorkeuren. Deze cookieverklaring bezorgt u meer informatie over de cookies die we
gebruiken op deze website en hoe u uw cookievoorkeuren kan wijzigen.
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Over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van websites op uw computer of mobiel
apparaat kunnen worden geplaatst en bepaalde informatie opslaan. Hieronder kan u meer
informatie terugvinden over de verschillende soorten cookies. Onder "2. Lijst van cookies die op
deze website worden gebruikt" kan u een volledige lijst van cookies terugvinden die op deze
website worden gebruikt.
Tijdelijke cookies / Persistente cookies
"Tijdelijke cookies" of "sessiecookies" zijn cookies die tijdelijk worden opgeslagen op uw computer
of mobiel apparaat gedurende de surfsessie en worden verwijderd van zodra u de browser afsluit.
"Persistente cookies" blijven op uw computer of mobiel apparaat nadat u uw browser heeft
afgesloten en worden gebruikt om u te herkennen wanneer u de website opnieuw bezoekt. Een
persistente cookie wordt verwijderd nadat een welbepaalde vervaldatum is verstreken.
Eerste-partij cookies / Derde-partij cookies
"Eerste-partij cookies" zijn cookies die rechtstreeks door de websitebeheerder worden geplaatst
en die enkel door de website kunnen worden gelezen. "Derde-partij cookies" zijn cookies die door
derde partijen op de website worden geplaatst en/of worden gebruikt om bepaalde informatie over
uw bezoek door te sturen naar deze derde partij. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat de website
elementen van andere websites bevat, zoals afbeeldingen, social media plug-ins of reclame.
Wanneer de browser of andere software deze elementen van andere websites haalt, worden de
cookies die door die andere websites worden geplaatst, beschouwd als cookies van derden.
Noodzakelijke cookies / Functionele cookies
"Noodzakelijke cookies" of "technisch essentiële cookies" zijn cookies die noodzakelijk zijn om de
website correct te doen werken (bijv. garanderen van een gelijkmatige belasting van de website
waardoor die functioneel en bereikbaar blijft). "Functionele cookies" zijn cookies die noodzakelijk

zijn om uw surfervaring te verbeteren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde functionaliteit te
leveren (bijv. het onthouden van uw login of het bijhouden van geselecteerde items, maar ook bijv.
het afspelen van video’s). Noodzakelijke cookies en functionele cookies kunnen zonder uw
toestemming worden geplaatst.
Analytische cookies / Marketing cookies
"Analytische cookies" zijn cookies die informatie verzamelen over hoe u de website gebruikt om de
hits van zoekmachines en de werking van de website te verbeteren (bijv. door na te gaan of en hoe
u gebruik maakt van de functionaliteiten van onze website om zo onze website te verbeteren).
"Marketing cookies" zijn cookies die informatie verzamelen over uw surf-, zoek- en koopgedrag om
u gepersonaliseerde reclame te kunnen aanbieden op basis van uw persoonlijke interesses.
Analytische cookies en marketing cookies worden enkel geplaatst indien u hiervoor uw
toestemming heeft gegeven.
Sociale media cookies
“Sociale media cookies” zijn cookies die het mogelijk maken om de inhoud van de website te delen
op sociale media netwerken (bijv. via de “Facebook duim”). Verder verzamelen deze cookies
informatie over uw surf-, zoek- en koopgedrag op de website om u gepersonaliseerde reclame te
kunnen aanbieden op deze sociale media netwerken. Deze cookies worden enkel geplaatst indien
u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Het is mogelijk dat deze sociale media netwerken de
informatie die zij via deze cookies verzamelen eveneens voor eigen doeleinden gebruiken. U kan
steeds meer informatie hieromtrent terugvinden in de privacyverklaringen van de respectievelijke
sociale medianetwerken.
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2.

Lijst van cookies die op deze website worden gebruikt

Hieronder kan u een volledige lijst van cookies terugvinden die op deze website worden gebruikt:
Noodzakelijke cookies
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Advocaat-peeters.be

Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.
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Analytische cookies
_ga Google Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de 2
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_gat Google Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
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_gid Google Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de 1
website gebruikt.
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3.

Uw cookievoorkeuren

Bij het eerste bezoek aan de website vragen wij u via een banner om uw cookievoorkeuren.
De technisch essentiële cookies en functionele cookies kan u niet weigeren wanneer u onze
website wil gebruiken. Deze zullen automatisch worden geplaatst bij uw bezoek aan en bepaald
gebruik van de website.
Analytische cookies en marketing cookies worden enkel geplaatst wanneer u hiermee instemt via
de cookievoorkeuren. De toestemming kan per soort cookie worden gegeven. Het weigeren van
bepaalde cookies heeft tot gevolg dat bepaalde functionaliteiten van de website niet beschikbaar
zullen zijn.
U kan uw cookievoorkeuren steeds wijzigen via uw Cookievoorkeuren.
Raadpleeg uw browserinstellingen als u wil weten welke cookies op uw computer of mobiel
apparaat zijn geplaatst of als u cookies wenst te verwijderen. Via deze links kan u meer informatie
vinden over hoe u dit moet doen:
Firefox
Firefox (mobiel)
4.

Chrome
Chrome (mobiel)

Safari
Safari (mobiel)

Internet Explorer
Microsoft Edge

Updates

Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd voor zover toegelaten conform de
toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de website heeft u steeds toegang tot
de meest actuele versie.
5.

Contact

In geval u vragen heeft over het gebruik van cookies op de website, kan u steeds met ons contact
opnemen per e-mail (advocaat-peeters@hotmail.com) of door een brief te sturen naar onderstaand
adres, met vermelding “Privacy”:
Advocatenkantoor Peeters Stephanie
T.a.v. privacy
De Plank 60
3790 Voeren

