Cookieverklaring
Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen
Deze Cookieverklaring is van toepassing op de website www.makeawish.be (hierna aangeduid als
"Website").
De Website wordt uitgebaat door Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen, een vzw naar Belgisch recht,
met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Gentsesteenweg 3 bus 002 en ingeschreven onder het
ondernemingsnummer 0441.375.140 (“Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen”).
Deze Cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikt in de Website Door uw bezoek aan, of
het gebruik van de Website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies zoals in deze
Cookieverklaring beschreven. Indien u niet kan akkoord gaan met deze Cookieverklaring, dient u elk
verder gebruik van de Website stop te zetten.
Het gebruik van cookies door Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen kadert binnen het algemene beleid
van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de
verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie hierover vindt u onder Privacyverklaring.
De voorwaarden voor het gebruik van de Website vindt u onder Gebruiksvoorwaarden.

1. WAT ZIJN COOKIES?
"Cookies" zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk
of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code
die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (dit is een "session" cookie)
of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit is een "permanent" cookie). Cookies laten toe
het gebruik van een Website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

2. GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE VAN Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen
De Website van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen gebruiken verschillende soorten cookies:
2.1 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 om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw gebruikersnaam
wenst in te loggen op de klantenzone via de Website zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier
uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze
cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.
2.2 Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de Website vergemakkelijken en
aangenamer maken en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn
bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds
gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête, zodat u niet telkens opnieuw dezelfde enquête
wordt voorgelegd.
2.3 Performantiecookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers
de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven
foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.
2.4 Reclamecookies
Wanneer u de Website bezoekt gebruikt, kunnen er op uw computer of toestel cookies geïnstalleerd
en gelezen worden door derde partijen zoals affiliates en adverteerders met wie Make-A-Wish®
Belgium-Vlaanderen samenwerkt voor de reclame op de Website. Dit zijn reclamecookies. Deze
worden met name gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen, om het aantal
keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken of om de effectiviteit van een
reclamecampagne te meten.

3. BEHEER VAN COOKIES
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de
reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Op de volgende
website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren of te
verwijderen: www.allaboutcookies.org.

4. WIJZIGINGEN
Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen behoudt zich steeds het recht voor om deze Cookieverklaring te
wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Cookieverklaring door te
nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen.

