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Cookieverklaring 
 

 

1. Cookies 

Een cookie slaat info op in de browser op je computer tijdens je bezoek aan een webpagina. 

Cookies worden gebruikt om je gebruiksgemak te vergroten, bijvoorbeeld door bij een 

volgend bezoek aan een website je taalkeuze of login te herinneren. Cookies kunnen ook 

gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Er bestaan diverse soorten cookies: tracking 

cookies (om uw gedrag op internet te volgen en bij te houden), technische cookies 

(bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen) en sessiecookies (tijdelijke cookies die 

verlopen bij het sluiten van uw browservenster).  

Ruwelka Verzekeringen bvba is een Belgische website en handelt volgens de Belgische wet 

omtrent de elektronische communicatie, in dit opzicht volgt Ruwelka Verzekeringen bvba de 

bepalingen hierin omschreven omtrent cookies (wet van 13 juni 2005).  

2. Waarvoor worden cookies gebruikt? 

Als bezoeker van onze website stem je er mee in dat wij cookies gebruiken. Onze cookies 

zorgen ervoor dat jouw bezoek aan de website vlot en gepersonaliseerd verloopt. Je kan de 

cookies zelf in- of uitschakelen, maar dan kan je problemen ondervinden bij het surfen op 

onze site.  

De cookies waar Ruwelka Verzekeringen bvba gebruik van maakt, zijn ongevaarlijk. We 

gebruiken ze om ervoor te zorgen dat wat je te zien krijgt, toepasselijk is voor jou als 

bezoeker en om het surfen makkelijker te maken voor jou door bijvoorbeeld taalinstellingen te 

onthouden.  

3. Welke cookies gebruikt Ruwelka Verzekeringen bvba? 

Enerzijds gebruiken wij sessiecookies die essentieel zijn om onze website te laten werken. 

Deze kunnen niet worden uitgezet op onze servers.  

Daarnaast gebruiken wij ook cookies die niet-essentieel zijn, maar ervoor zorgen dat de site 

die je te zien krijgt volledig op jouw maat is. Er zijn drie soorten: functionele cookies, 

analytische cookies en advertising cookies.  

Naast onze eigen cookies, maken we ook gebruik van cookies van websites van derden 

waarop we adverteren.  

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die door ons gebruikt worden.  

First party cookies 

Domein: www.Ruwelka-Verzekeringen.be  



Naam Type Geldigheidsduur 

PHPSESSID Technische cookie voor het bijhouden van sessieinformatie 
Tot het sluiten van de 

browser 

meldingcookie 
Deze cookie houdt bij of u het cookiebeleid van deze 

website hebt aanvaard of niet. 
Vervalt 1 jaar na akkoord 

Third party cookies 

Domein: www.Ruwelka Verzekeringen.be  

Naam Type Geldigheidsduur 

__utma 

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. 

 

De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt 

uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan. 

 

De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google 

Analytics worden verzonden. 

Vervalt 2 jaar na 

ieder bezoek 

__utmt Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. 
Vervalt na 10 

minuten 

__utmb 

Wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen. 

 

De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt 

uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan. 

 

De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google 

Analytics worden verzonden. 

Vervalt na 30 

minuten na ieder 

bezoek 

__utmc 

Niet gebruikt in ga.js. Wordt ingesteld voor interoperabiliteit met 

urchin.js. Historisch gezien werkte dit cookie samen met de __utmb-

cookie om te bepalen of de gebruiker deelnam aan een nieuwe sessie 

/ bezoek. 

Einde van de browser 

sessie 

__utmz 

Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker de 

site heeft bereikt. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-

bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer 

gegevens naar Google Analytics worden verzonden. 

Vervalt 6 maanden 

na ieder bezoek 

In onze privacyverklaring vind je alle informatie over hoe Ruwelka Verzekeringen bvba jouw 

persoonsgegevens verwerkt.  

4. Hoe kan je zelf je cookies instellen? 

https://gdpr.adorka.be/#privacyverklaring


Je kan ten allen tijde zelf je cookie-instellingen wijzigen in de instellingen van je webbrowser. 

Voor elke browser zijn er andere handleidingen, die je via onderstaande links kan raadplegen. 

Ook via de help-functie van je internetbrowser kan je hier een handleiding voor vinden.  

Cookie instellingen in Mozilla Firefox  

Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer 

Cookie instellingen in Google Chrome 

Cookie instellingen in Safari 

Cookie instellingen in Opera 

Je kan de cookies inschakelen of uitschakelen. Voor een optimale gebruikservaring raden wij 

je echter aan om de cookies in te schakelen.  

5. Welke rechten heb je als bezoeker van onze website? 

Als bezoeker van onze website heb je het recht op een veilige verwerking van jouw 

persoonsgegevens, maar verwerf je ook een aantal rechten.  

Je hebt recht op verzet, wat betekent dat je je bij gewichtige en legitieme gronden mag kanten 

tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.  

Je hebt recht op toegang, wat betekent dat je op simpel verzoek mag opvragen of jouw 

persoonsgegevens worden bijgehouden en/of verwerkt, en of ze al dan niet worden 

doorgegeven.  

Je hebt recht op correctie, wat betekent dat je persoonsgegevens op elk moment en op jouw 

verzoek steeds gecorrigeerd of verwijderd kunnen worden.  

In onze privacyverklaring kan je meer lezen over jouw rechten en op welke manier je die kan 

uitoefenen.  

Bij vragen of opmerkingen over onze cookieverklaring kan je ons contacteren via 

info@Ruwelka-Verzekeringen.be.  

 

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

