
COOKIE POLICY 

Wij willen dat u even tevreden bent van onze website als van onze dienstverlening. Om uw 
ervaring te optimaliseren, maken we gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. In het 
kader van gegevensbescherming, laten wij u weten hoe wij cookies gebruiken op onze site. Als u 
van het volledige gebruiksgemak van onze website wil gebruiken, is het nodig dat u onze cookies 
accepteert. Dat kan door de cookiemelding tijdens uw eerste bezoek te accepteren. U kan nadien 
op elk moment uw voorkeuren weer wijzigen. 

1 WAT ZIJN COOKIES? 
Een cookie is een klein (tijdelijk) tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel 
opslaat wanneer u onze site bezoekt. Met die cookies kan de website uw toestel markeren en het 
herkennen wanneer u door de verschillende secties van de site surft (en eventueel bij een later 
bezoek), zodat u bijvoorbeeld niet voor elke pagina die u opvraagt opnieuw uw paswoord hoeft in 
te geven. 

Hoelang je cookies juist geldig zijn, hangt af van hoe ze werden ingesteld bij hun aanmaak. 
Terugblik verwerkt via haar website alleen persoonsgegevens die automatisch worden verzameld 
bij gebruik van de website, zoals IP-adres, type browser en besturingssysteem, het aantal keren 
dat je bezoek bracht aan de website en de pagina's die u bezocht. Terugblik gebruikt deze 
gegevens voor statistische en prestatie doeleinden. 

Indien u niet wenst dat een website cookies plaatst op uw computer, kunt u de instellingen van 
uw browser wijzigen. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgelegd. 

2 WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES? 
Er zijn verschillende soorten cookies waarvan sommige nodig zijn voor het vlot laten werken van 
de website. Wij raden u af om deze cookies uit te schakelen.  Andere cookies worden gebruikt 
voor analysedoelstellingen.  
Onze cookies kunnen u in geen geval als individu linken aan een naam en/of een voornaam. Meer 
gegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy. 
  
3 SOORTEN COOKIES 
Terugblik maakt gebruik van verschillende soorten cookies: 

Functionele cookies 
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Voorbeelden hiervan 
zijn cookies voor: 
- het onthouden van uw login-gegevens 
- het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens 
- waarborgen van de uniformiteit van de layout van de website 

Als u onze functionele cookies aanvaardt, moet u een formulier niet opnieuw invullen als u 
dezelfde gegevens al heeft doorgegeven of kunnen we een filterkeuze die u al heeft gemaakt 
voor u onthouden, zodat u dit niet telkens opnieuw moet doen. Onze website kan zogenaamde 
embedded elementen van sociale media zoals bijvoorbeeld Youtube, Twitter en Facebook 
implementeren. Deze worden gebruikt om sociale media te integreren in de website via plug-ins. 

Analytische cookies 
Google Analytics 
Software waarmee statistieken van de website verzameld worden en data inzichtelijk wordt 
gemaakt. Dit kan gebruikt worden om de website te verbeteren. Alle IP-adressen worden 
geanonimiseerd om privacyredenen. Cookies: _GA, _GAT, _GID 



Google Tag Manager 
Tool van Google waarmee je tags kan plaatsen op de website zonder tussenkomst van een 
developer. Cookie: dc_gtm_UA_* 

Cookievoorkeuren 
Deze cookie onthoudt jouw cookievoorkeuren: cookie_notice_accepted 

Sessiecookie 
Deze cookies gelden enkel voor de lopende sessie en worden dus ook wel sessie-cookies 
genoemd. Met behulp van die sessies slaan we statusgegevens en voorkeuren (zoals filters en 
invulgegevens) op. Deze cookies worden verwijderd wanneer de browser afgesloten wordt. 

Overige cookies 
Een voorbeeld zijn cookies die ingeschakeld kunnen worden om zelf webanalyses te maken ter 
optimalisatie van de website. Naast de hierboven vermelde performantie en analyse cookies, 
kunnen andere web analyse cookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn 
omdat hier mogelijks identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het 
geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. 
  
4 HOE KUNT U COOKIES UITSCHAKELEN? 
Als u niet wil dat we gebruik maken van cookies, kunt u deze makkelijk uitschakelen. Hou er wel 
rekening mee dat onze website dan niet optimaal werkt.  

U kunt cookies uitschakelen via uw browser: 
• Google Chrome: http://support.Google.com/Chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 
• Firefox: http://support.mozilla.org/nl/KB/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren 

redirectlocale=nl&redire ctslug=cookies+in-+en+uitschakelen 
• Safari: https://support.apple.com/kb/index 

q=cookies&src=globalnav_support&type=organic&page=search&locale=en_GB 

Terugblik doet alles wat nodig is om de goede werking van de website te garanderen. Bepaalde 
elementen van de website vereisen echter het gebruik van cookies. 

5 HOELANG WORDEN COOKIES OPGESLAGEN? 
Tijdelijke cookies 
Tijdelijke cookies worden slechts tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw 
browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist. 

Permanente cookies 
Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de 
applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken 
van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun 
einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in 
uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat. 

6 VRAGEN EN UPDATES 
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website 
of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies 
die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze 
webpagina raadplegen voor de laatste versie. 

http://support.mozilla.org/nl/KB/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
https://support.apple.com/kb/index

