
 

 

Cookieverklaring Tellent BV 
 

1. Het opslaan van cookies 

 

Wij streven ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze websites worden 

gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo uw 

bezoek aan onze websites aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en 

voorkeuren. 

 

2. Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij cookies? 

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en 

opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te 

optimaliseren door een aantal nuttige taken uitvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een 

website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en 

uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die 

niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. Andere cookies moeten een analyse 

van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt 

voor marketingdoeleinden. 

 

Om optimaal gebruik te maken van onze website is het daarom aan te raden om cookies te activeren 

en/of te aanvaarden op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies zijn wij niet in 

staat om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen, aangezien de kans bestaat dat 

uw bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van een 

website of deze niet kan gebruiken. Indien u niettemin wenst om de cookies te verwijderen of te 

blokkeren, kan u uw browserinstellingen aanpassen. 

 
Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds 

geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door uw 

browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, 

verschilt per browser. Meer informatie over uw browserinstellingen vindt u op aboutcookies.org of in het 

"Help"-menu van uw internetbrowser.  

 

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek 

opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken. 

 

3. Welke cookies gebruiken wij? 

 

Op onze websites worden sessiegebonden (tijdelijke cookies die verdwijnen van zodra u de browser 

sluit) en/of permanente cookies (cookies die op uw computer blijven staan, ook nadat u de browser 

heeft gesloten)  gebruikt voor de volgende doeleinden:  

- Cookie(s) die uw cookie-voorkeuren onthoudt voor een volgend bezoek. 

- Cookie(s) die vermijdt dat u telkens opnieuw wordt gevraagd om het e-book te downloaden 

- Cookie(s) die de gegevens van uw browser, locatie van uw IP adres, duurtijd van uw bezoek, 

aantal bezochte pagina’s, enz onthoudt. 

 

 

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics 

kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) 

downloaden en installeren. 

 



 

Contact 
 

Nog vragen? 

  

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van 

deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen omtrent de bescherming van uw 

persoonsgegevens of omtrent cookies heeft, kan u ons contacteren via het e-mailadres 

olivier.vandamme@tellent.be. Wij nemen binnen 10 dagen na uw verzoek contact met u op. 

 

 

Voor bijkomende informatie betreffende de bescherming van de persoonsgegevens kan u zich richten 

tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 1000 Brussel, Drukpersstraat 

35, tel: 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be. 

mailto:olivier.vandamme@tellent.be

