
Wat zijn cookies? 
Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze 
website kunnen deze cookies worden herkend. 
Wij maken gebruik van cookies om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie 
helpt ons om de site te verbeteren. U kan twee soorten cookies onderscheiden: 

• Eerste partij cookies: dit zijn cookies die rechtstreeks door Daxxa Professionals op de 
website worden geplaatst en beheerd 

• Derde partij cookies: dit zijn cookies die door derden op de website worden geplaatst 
en beheerd  

 
Welke cookies gebruikt Daxxa Professionals? 
Daxxa Professionals maakt gebruik van onderstaande cookies:  
 
Gebruikte Functionele Cookies: 
__cfduid (1 maand geldig):  
Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.  
PHPSESSID (Actief totdat browser-venster sluit): 
Deze 1st party website sessiecookie wordt gebruikt om informatie over elk bezoek aan de website bij te 
houden en zo kernfunctionaliteit van de website mogelijk te maken. Deze cookie bevat geen 
persoonlijke informatie, en geldt slechts voor de duur van het bezoek. Zodra een gebruiker de 
webbrowser sluit wordt dit cookie verwijderd. 
JSESSIONID (Actief totdat browser-venster sluit): 
is een platform sessie-cookie en wordt gebruikt door sites met JavaServer Pages (JSP). De cookie 
wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden. 
cookieconsent_status (1 jaar geldig): Deze 1st party cookie wordt door onze website ingesteld om 
toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies vast te leggen. Dit voorkomt dat de cookie-
banner opnieuw verschijnt iedere keer dat de gebruiker onze website bezoekt. Deze cookie houdt geen 
persoonlijke informatie bij. 
 
Gebruikte Analytics cookies (enkel na goedkeuring) 
__utma: Deze 3rd party permanente cookie wordt door Google Analytics gebruikt om gebruikers en 
sessies te onderscheiden en genereert zo statistieken over het websiteverkeer. 
__utmb: Deze 3rd party permanente cookie wordt door Google Analytics gebruikt om nieuwe sessies 
en bezoeken te bepalen en genereert zo statistieken over het websiteverkeer. 
__utmc: Deze 3rd party sessiecookie gemaakt door Google Analytics, is geconfigureerd om te 
communiceren met urchin.js. Voorheen werkte deze cookie met de cookie __utmb om te bepalen of de 
gebruiker een nieuwe gebruiker was of dat het ging om een nieuwe sessie van deze gebruiker. 
__utmt: Deze 3rd party permanente cookie wordt door Google Analytics gebruikt om 
gebruikersverzoeken te verwerken en genereert zo statistieken over het websiteverkeer. 
__utmv: Deze 3rd party permanente cookie, powered by Google Analytics, wordt gebruikt om op 
bezoekers niveau aangepaste variabele gegevens op te slaan en zo statistieken te genereren over het 
websiteverkeer. 
__utmz: Deze 3rd party permanente cookie wordt door Google Analytics gebruikt om de verkeersbron 
of campagne vast te leggen zodat kan worden uitgelegd hoe de gebruiker op de website is gekomen. 
 
Toestemming 
Wij dienen uw toestemming te vragen voor cookies, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het functioneren 
van deze website.  
U geeft deze toestemming wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt door te klikken op “alle 
cookies toestaan”  
U kan ook kiezen om slechts bepaalde cookies te gebruiken, hiervoor klikt u dan op “enkel functionele 
cookies”. 
U kan uw toestemming steeds intrekken door onderaan de pagina het cookie consent-scherm opnieuw 
op te roepen. 
  



 
In- en uitschakelen 
U kan zelf via uw internetbrowser cookies automatisch of handmatig verwijderen en aangeven of 
bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kan steeds informatie vinden over het weigeren 
en wissen van cookies op volgen websites: 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

• Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-
your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

• Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-
help?os=windows-7 

• Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac 
 
Contact 
Indien u vragen heeft omtrent deze cookieverklaring kan u contact opnemen met Daxxa Professionals: 
administratie@daxxa.be.  
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