
Cookiebeleid
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je
computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie 
opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer 
je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd
naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan 
bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden 
bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de 
zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer 
blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde 
persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?
Doolaege, Verbist & De Meyere CVBA, de beheerder van deze website, 
gebruikt op www.dvdtaxlaw.be twee soorten cookies:

1. cookies voor functionele doeleinden.
2. cookies voor analytische doeleinden.

Doolaege, Verbist & De Meyere CVBA gebruikt Drupal om de inhoud van 
de website up-to-date te houden. Bij deze technologie worden enkele 
functionele cookies gebruikt.

Doolaege, Verbist & De Meyere CVBA gebruikt daarnaast ook Google 
Analytics voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies 
die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we 
onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze 
informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te 
verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald 
onderwerp waar veel interesse voor is.

Deze analysetool is niet op onze eigen servers geïnstalleerd. Het gaat hier 
dus om third party cookies. Dit wil zeggen dat wij de geen controle hebben
over de informatie die verzameld wordt via deze cookies. Er worden 
gegevens naar een derde partij gestuurd (Google). 
Bijgevolg kunnen we niet garanderen dat deze informatie niet voor andere
doeleinden zal gebruikt worden. Je kan weigeren dat deze cookies op jouw 
toestel worden geplaatst.

Welke cookies worden gebruikt op www.dvdtaxlaw.be?
Hieronder vind je een lijst van de cookies die wij gebruiken, en waarvoor 
ze dienen.
Cookienaam Type Functie Bewaartermijn
_ga
_gid
_gat

Analytisch Google gebruikt de _ga 
en _gid cookie om de 
website beheerder een 
beeld te geven over de 

2 jaar 
einde sessie
einde sessie



bezoekersstromen via 
de dienst Google 
Analytics.

1P_JAR
APSID
CONSENT
HSID
NID
OTZ
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
_gcl_au

Functioneel Deze cookies worden 
gebruikt voor Google 
maps

1 maand
2 jaar
20 jaar
2 jaar
6 maand
14 dagen
2 jaar
2 maanden
einde sessie
2 jaar
3 maanden

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn en hoe verwijder ik 
deze?
Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze 
ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser 
gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet 
doen. Lees hier hoe u cookies kan verwijderen.

https://www.matica.be/hoe-kan-je-cookies-verwijderen
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