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Datum 10.08.2022 

 
WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE? 

 
Deze Cookie Policy heeft betrekking op alle cookies en soortgelijke technologieën die op 
deze website geplaatst en gebruikt worden door Gercolex BV, met maatschappelijke 
zetel te President Kennedypark 3d, 8500 Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW 
BE0542.565.639, die de verwerkingsverantwoordelijke is van deze website. 
 
 
WAT ZIJN COOKIES? 
 
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de browser op je toestel worden 
opgeslagen. Ook op soortgelijke technologieën zoals Pixels, plug-ins en scripts is dit 
beleid integraal van toepassing. cookies kunnen verschillende doeleinden hebben. Zo 
heb je technische cookies die voorkeuren bijhouden op een website zoals de 
taalinstellingen of het winkelmandje. Cookies kunnen gebruikt worden om uw login te 
controleren en kunnen informatie over de gebruiker bijhouden, zoals uw 
surfgeschiedenis. Er bestaan cookies die enkel voor een bepaalde sessie worden 
bijgehouden, of ze worden opgeslagen op uw toestel gedurende een welbepaalde 
termijn. 

 
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door 
een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen 
de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere 
informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. 
 
Cookies kunnen zowel door de verwerkingsverantwoordelijke zelf geplaatst worden 
(“first-party cookies”) als door een derde partij als dienstverlener voor de 
verwerkingsverantwoordelijke (“third-party cookies”).  
 
We kunnen cookies onderverdelen in volgende categorieën: 
 
Strikt noodzakelijke cookies 
 
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde 
onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te 
navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om 
formulieren in te vullen of zorgen voor de veiligheid van de website. Er wordt geen 
toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies. 
 
 
Functionele cookies 



 
De functionele cookies zijn cookies die de website gebruiksvriendelijker en  aangenamer 
maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een betere surfervaring krijgt. Deze 
cookies kunnen uw logingegevens bijhouden, een taalkeuze onthouden of een 
winkelmandje bijhouden. Er wordt geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van 
deze cookies. 
 
 
Analytische cookies 
 
Deze cookies verzamelen informatie over hoe de gebruiker de website gebruikt, zoals 
welke pagina’s bezocht worden en op welke links geklikt worden. Hun enige bedoeling 
bestaat erin om de functionaliteit van de website te verbeteren en om statistieken te 
bezorgen met betrekking tot het aantal bezoekers op een bepaalde pagina. Deze cookies 
zullen enkel geplaatst worden indien de gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming 
heeft gegeven. 
 

 
Advertentie en/of social media cookies 
 

Deze cookies volgen uw online activiteit om adverteerders te helpen relevantere 
advertenties te vertonen of om te beperken hoe vaak u een advertentie te zien krijgt. 
Deze cookies hebben een levensduur van maximaal 24 maanden en worden door derde 
partijen geplaatst. 

Deze cookies worden alleen geplaatst nadat de gebruiker ons een uitdrukkelijke 
toestemming heeft gegeven. 

 
 

VOLGENDE COOKIES WORDEN GEPLAATST OP DEZE WEBSITE 
 
Strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies 
 

Naam Vervaldag Domein Doel 

CookieLawInfoConsent 1 jaar Eigen Cookie banner 

Cookielawinfo-checkbox-
necessary 1 jaar Eigen Cookie banner 

Cookielawinfo-checkbox-
non-necessary 1 jaar Eigen Cookie banner 



Viewed_cookie_policy 1 jaar Eigen Cookie banner – cookie policy 
 
Analytsche cookies 
 

Naam Vervaldag Domein Doel 

_ga 2 jaar 
First-party – 
Google Analytics 

Verstrekken van statistieken over wie de 
website bezoekt en op welke manier dit 
gebeurt: onder meer het aantal unieke 
bezoekers, hoe bezoekers op de website 
terechtkomen, de bezochte pagina’s, de 
gebruikte browsers en de locaties van waaruit 
de website bezocht wordt. Deze dienst wordt 
verstrekt door Google Analytics. _gid 1 dag 

First-party – 
Google 
Analytics 

_gat_UA-122111423_15 1 min 

First party – 
Google 
Analytics 

 

 
 
Advertentie en/of social media cookies 
 

Naam Vervaldag Domein Doel 

Visitor_info1_live 18 maanden 
Youtube – 
Google Vertonen van video op website 

YSC Sessie cookie 
Youtube – 
Google Vertonen van video op de website 

 
 

 
Google (services: Google 360, Google Analytics en Google Tag Manager) 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Youtube. Dit zijn web analytische 
services die deel uitmaken van “Google Ireland Limited” (hierna “Google”). Google 
gebruikt cookies om ons te helpen bij het analyseren van onze website. De informatie 
die verzameld wordt door de cookies omtrent het gebruik van de bezoekers van onze 
website wordt doorgezonden door de browser en zal verwerkt worden op de servers 
van Google. Gercolex heeft de voorzorg genomen om de service in een privacy-
vriendelijke manier in te stellen, zodat niet meer gegevens dan nodig verwerkt worden 
en zodat de data enkel mogen gebruikt worden voor Gercolex. De gebruiker kan ervoor 
kiezen om de installatie van de cookies te voorkomen door geen toestemming te 
verlenen via de cookie banner op onze website. De gebruiker kan eveneens het 
doorzenden van informatie over het gebruik van de website en het IP adres van de 



gebruiker, die gegenereerd wordt door de cookie, stoppen door de Google Analytics 
Opt-Out Browser Add-on te downloaden en te installeren via volgende 
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

Voor meer informatie omtrent de verwerking van data omtrent deze tool, bezoek 
volgende pagina: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

De levensduur van de cookie zal maximaal 24 maanden bedragen. 

 
BEHEER VAN COOKIEVOORKEUREN 

 
Hieronder wordt verduidelijkt hoe u uw cookievoorkeuren kan beheren. Strikt 
noodzakelijke cookies en functionele cookies kunnen niet uitgeschakeld worden. Ze 
kunnen evenwel steeds manueel verwijderd worden via uw browser. 
 
1.1 Via de website 
U kan op elk moment uw cookievoorkeuren aanpassen via onze website door *aan te 
vullen*.  
 
 
1.2 Via uw browser 
Daarnaast kan u uw cookievoorkeuren aanpassen via uw browser. Op die manier kan u 
zelf aangeven of bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser 
instellen om een bericht weer te geven als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kan 
u cookies ook handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw 
browsegeschiedenis te wissen. Meer informatie hierover kan u op onderstaande 
pagina’s terugvinden, afhankelijk van welke browser u gebruikt: 
 
• Chrome 
• Firefox 
• Internet Explorer 
• Safari (Mac) of Safari (iOS). 
 
Het verwijderen of uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde 
toepassingen van onze website en aanvullende diensten niet optimaal functioneren. 
 
 
WIJZIGINGEN 

 
Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te 
wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op onze website. 
Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. 
Indien wij hierbij nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op onze website, zullen wij 
indien vereist opnieuw om uw toestemming vragen. De datum waarop onze 
Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan deze pagina terugvinden. 
 



 
CONTACT BIJ VRAGEN 

 
Mocht je na het lezen van deze Cookie Policy toch nog vragen of opmerkingen rond ons 
cookie beleid hebben, kan je steeds contact opnemen via pdr@gercolex.be. 

 


