
COOKIEBELEID 

Onze website, www.dekasteelhoeve.be (hierna: “de website”) maakt 
gebruik van cookies en andere gerelateerde technieken. Ook via derden 

die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.  Het gebruik van 
cookies helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer 

u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om 
systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website 

zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons louter de werking van onze 
website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te 

beantwoorden, en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website 

is. 

Wij zijn wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik 

of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of 
mobiele apparaten. Deze rubriek over cookies geeft u duidelijke en 

volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 
Voor verdere informatie over dit cookiebeleid kan u ons contacteren 

via info@kasteelhoeve.be     

                         

1. WAT IS EEN COOKIE 

Cookies zijn kleine tekst- en cijferbestandjes  die  met de pagina’s van 

deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf 
van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin 

opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers 
of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Op die 

manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website 

onthouden. 

Behalve indien u uw browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies 
zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website 

bezoekt. 

2. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP ONZE WEBSITE ? 

Niet functionele cookies 

Wij maken op onze site gebruik van de volgende niet functionele cookies: 
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- 1P_JAR:  
Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken 

Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website 

te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website 
blijven verbeteren. De levensduur van deze cookie bedraagt 1 

maand. 
 

- CONSENT: 
Deze cookie verzamelt data voor Google Analytics, om zo een 

anoniem gebruikersprofiel te kunnen samenstellen en om te meten 
of advertenties effectief zijn. De levensduur van deze cookie 

bedraagt 20 jaar. 

Cookies voor sociale media 

Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op 

sociale netwerken, bijvoorbeeld facebook, dan kunnen die een cookie op 
uw toestel plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacy 

beleid van de organisatie in kwestie.  

3. UW TOESTEMMING 

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om 

onze website optimaal te kunnen gebruiken, dient u die cookies te 
aanvaarden. Dit kan via uw browserinstellingen, door onze 

“Privacyverklaring en cookiebeleid” expliciet te aanvaarden of door verder 

te surfen op de website nadat u een “cookie waarschuwing” hebt gezien 

op de homepage bij het eerste bezoek aan de website. 

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om 
het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw 

browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks 
geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze 

cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover. 

Als u uw toestemming wil intrekken (dit kan u op elk moment doen), kan 

u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. 

− Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-

nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
− Safari:: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&view

locale=nl_NL 
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− Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&
hlrm=en 

− Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-

uitschakelen-websites-voorkeuren 

− Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html 

Cookies kunnen u in geen geval als individu linken aan een naam en/of 

een voornaam. 

 

4. WIJZIGINGEN AAN DIT COOKIEBELEID? 

Ons cookiebeleid kan op elke moment gewijzigd worden. Dergelijke 

wijzigingen worden bindend bij uw eerste bezoek aan onze website nadat 
de wijzigingen zijn aangebracht. Wij raden u daarom aan deze pagina 

regelmatig te raadplegen. 
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