Cookiebeleid
Deze site gebruikt ‘cookies’: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de
harde schijf van uw computer. Die informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter
verlopen.
In dit cookiebeleid licht Dijledal u toe welke cookies haar website gebruikt en waarom. U krijgt ook
informatie over hoe u dit als bezoeker kan controleren. We willen graag uw privacy en de
gebruiksvriendelijkheid van onze onlinediensten waarborgen.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein gegevenselement dat de website in uw webbrowser opslaat, als u die bezoekt
met uw computer, tablet of smartphone. Het maakt het mogelijk om u als bezoeker te herkennen.
Het slaat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren op zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur, zodat u
die niet elke keer opnieuw moet selecteren. De meeste cookies verhogen uw gebruiksgemak.
Sommige cookies plaatst een derde, bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het gebruik
van de site. Uw IP-adres wordt daarbij niet verwerkt en gedeeld. U kan u verzetten tegen cookies op
uw computer door de instellingen van uw browser aan te passen (zie verder).
Hoe schakelt u cookies uit?
U schakelt cookies uit in de browser die u gebruikt. Klik op de naam van uw browser om meer te
weten over de werkwijze van uw browser:
Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Safari
Als u cookies uitschakelt, kunnen bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website
minder goed werken. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken.
Soorten cookies
Tijdelijke cookies
Deze cookies slaat de website tijdelijk op in uw browser of toepassing. Op het moment dat u de
browser of toepassing sluit, wist de browser de cookie terug.
Permanente cookies
Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de
toepassing sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van
de website of applicatie. Ze blijven staan tot ze hun einddatum bereiken, tot er een nieuwe cookie
geplaatst wordt of tot u ze verwijdert in uw instellingen.
Partij die de cookies beheert
Eerstepartijcookies
Eerstepartijcookies zijn cookies die Dijledal beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte
onlinedienst.
Derdepartijcookies
Deze cookies plaatst een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van onze website.
Derdepartijcookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens, door uw bezoek aan de website, aan
derden verzonden worden.
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Gebruik van cookies
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier uw identiteit te controleren, om u op basis
daarvan toegang te geven tot een afgesloten deel of toepassing en om uw sessie te onthouden.
Functionele cookies
Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Denk aan
mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina's, taalvoorkeur en onthouden en beveiligen van uw
logingegevens.
Websiteprestatiecookies
Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Websites die veel bezocht
worden, gebruiken deze cookies om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte
netwerken en servers.
Performantie en analyse cookies
Via deze cookies verzamelen we informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. We doen
dat om de inhoud van onze website te verbeteren en om het gebruiksgemak te vergroten. Een goed
voorbeeld zijn de cookies voor Google Analytics. Daarmee meten we hoeveel bezoekers we hebben,
welke pagina’s populair zijn, …
Embedded cookies
Hier en daar zit op de website embedded content van Google Maps en YouTube filmpjes. Wat deze
sites met deze cookies doet is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan
niet plaatsen van deze cookies.
De Google Maps kaartjes bieden we vooral aan in ons luik:
https://www.dijledal.be/Startpagina/Contact-diensten
https://www.dijledal.be/Onze-woningen
YouTube filmpjes bieden we vooral aan in ons luik:
https://www.dijledal.be/Startpagina/Nieuws
Gebruikte cookies op deze website
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Domein

Beschrijving
Gebruikt om de login van een anonieme gebruiker
www.dijledal.be te herkennen. Er worden geen persoonlijke
gegevens opgeslagen.
Gebruikt door het Content Management Systeem
www.dijledal.be (CMS) en is nodig om de website functioneel te
laten werken.
Gebruikt door het Content Management Systeem
www.dijledal.be
(CMS) om de laatst bezochte pagina bij te houden.
Gebruikt door het Content Management Systeem
www.dijledal.be
(CMS) wanneer de gebruiker ingelogd is.
Gebruikt door het Content Management Systeem
www.dijledal.be (CMS) om formulieren te valideren en aanvallen uit
te sluiten.
Gebruikt door Google Analytics om bezoekers en
www.dijledal.be
gebruikers te onderscheiden.
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Cookie

Domein

Beschrijving
Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe
__utmc & __umtb
www.dijledal.be
lang u een pagina en de website bezoekt.
Gebruikt door Google Analytics om te bekijken via
__utmz
www.dijledal.be welk kanaal u de website bezoekt (zoekmachine,
link of direct).
Gebruikt door het Content Management Systeem
authentication
www.dijledal.be
(CMS) om het type login bij te houden.
Gebruikt door het Content Management Systeem
dnn_IsMobile
www.dijledal.be (CMS) om te beslissen of de gebruiker een mobiel
toestel gebruikt.
Gebruikt om te herkennen via welke server het
BIGipServerpool_lb_srvdnnprd www.dijledal.be
websiteverkeer wordt gestuurd.
Gebruikt om de taal van de website bij te houden
language
www.dijledal.be
(bv: nl-NL).
Cookies van derden op deze website
Cookie

Domein

Beschrijving
Gebruikt om te onthouden of u de cookies van derde
eu_cookie_consent
europa.eu
partijen op deze website accepteert.
Slaat voorkeuren en informatie van de gebruiker op
SSID, SID, SAPISID, APISID,
www.google.com wanneer deze pagina’s bezoekt waarop Google Maps
HSID, NID, SIDCC
of YouTube geïntegreerd zijn.
Laten aangepaste advertenties zien op GoogleNID, SID, APISID, 1P_Jar www.google.com websites op basis van recente zoekopdrachten en
eerdere interacties.
Verzamelt data voor Google Analytics, om zo een
CONSENT, DV
www.google.com anoniem gebruikersprofiel te kunnen samenstellen en
om te meten of advertenties effectief zijn.
Vragen
Dijledal met maatschappelijke zetel in Vaartkom 1B, 3000 Leuven is verantwoordelijk voor dit
cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan u terecht op het hierboven vermelde
postadres of op het e-mailadres info@dijledal.be.
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