Cookie policy website Liga Autisme Vlaanderen
De website www.ligaautismevlaanderen.be maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine (tijdelijke)
tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst of door ons worden bijgehouden. Ze brengen
onder andere informatie over je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het
websitebezoek en je persoonlijke voorkeuren in kaart. Dankzij deze cookies weten we direct welk type
gebruiker je bent en kunnen we door analyse je website-ervaring optimaliseren. Verdere informatie
over het gebruik van cookies vind je hieronder. Deze cookieverklaring gaat uit van Liga Autisme
Vlaanderen met maatschappelijke zetel gevestigd te 9090 Melle – Brusselsesteenweg 375 en
ondernemingsnummer BE0715.537.821.
Welke cookies gebruiken we en waarom?
Liga Autisme Vlaanderen maakt gebruik van verschillende soorten cookies en streeft daarmee
verschillende doeleinden na. Deze zijn:
•

Essentiële cookies
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten
functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en
laadtijd kunnen werken.
• Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een
website bijhouden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de
regio waarin je woont.
• Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en
de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd
worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.
De Liga Autisme Vlaanderen maakt geen gebruik van sociale media cookies, advertentiecookies of
cookies van derde partijen (third party cookies).
Hoe lang blijven cookies bewaard?
De periode waarbinnen we een cookie laten bewaren is afhankelijk van het type cookie. Sommige
cookies worden bij het afsluiten van een sessie / je browser verwijderd, andere blijven bewaard zodat
ze bij een volgende sessie kunnen worden opgepikt of tussen sessies door kunnen blijven opereren.
Deze worden pas verwijderd wanneer jij dat via je browserinstellingen doet, wanneer ze worden
vervangen of hun einddatum is bereikt.
Hoe kan ik cookies uitschakelen?
Liga Autisme Vlaanderen ziet het als haar gerechtvaardigd belang om jou een mooi en correct
vormgegeven website aan te bieden en wil alles op alles zetten om je website-ervaring te
optimaliseren. Daarom kan je de functionele cookies niet uitschakelen.
Hoe kan ik cookies verwijderen?
Het is mogelijk om cookies te verwijderen maar ook om ze uit te schakelen. Hoe je dit precies doet is
afhankelijk van het type browser waarmee je naar onze website surft. Meer informatie vind je op:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari (iOS): https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

Safari (macOS): https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websitesopgeslagen
Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/browsergeschiedenis-weergeven-enverwijderen-in-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
Internet explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Liga Autisme Vlaanderen wil je er wel op wijzen dat bij het verwijderen of uitschakelen van cookies je
website-ervaring kan worden beïnvloed en mogelijk dus vermindert.

