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COOKIEBELEID 

Deze website maakt gebruik van cookies 

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren,  

om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.  

Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social 

media, adverteren en analyse.  

Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze 

heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.  

 
1. Over Cookies: 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen 
efficiënter te maken. 
 
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van 
de site.  
Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. 
 
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.  
Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. 
 
Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. 
 
In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn,  
hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. 
 
Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming naar 
privacy@anm.be, alstublieft. 

NOODZAKELIJK 

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en 
toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet 
naar behoren werken. 

 Cookiebot (https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/) 
 Google (https://policies.google.com/privacy) 

VOORKEUREN 

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en 
de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. 

 Wij gebruiken geen cookies van dit type 

STATISTIEKEN 

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door 
anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 

 Google (https://policies.google.com/privacy) 
 Google Tag Manager (https://policies.google.com/privacy) 

MARKETING 

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun 
doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker.  
Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. 

 Google (https://policies.google.com/privacy) 
 Youtube (https://policies.google.com/privacy) 
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NIET GECLASSIFICEERD 

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van 
afzonderlijke cookies. 

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 18/08/2021  
door Cookiebot (https://www.cookiebot.com/en/) 

 

Naam Categorie Inhoud Doel Bewaartermijn 
CookieConsent Noodzakelijk  Slaat de cookietoestemmingsstatus 

van de gebruiker op voor het huidige 
domein 

1 jaar 

Test_cookie Noodzakelijk  Wordt gebruikt om te controleren of 
de browser van de gebruiker cookies 
ondersteunt. 

1 dag 

_ga Statistisch Deze cookie 
slaat anonieme 
informatie op en 
wijst een 
willekeurig 
gegenereerd 
nummer toe om 
unieke 
bezoekers te 
identificeren. 

Deze cookie wordt geplaatst door 
Google Analytics. De cookie wordt 
gebruikt om bezoekers-, sessie- en 
campagnegegevens te berekenen 
en het sitegebruik bij te houden voor 
het analyserapport van de website. 

2 jaar 

_ga_# Statistisch  Gebruikt door Google Analytics om 
gegevens te verzamelen over het 
aantal keren dat een gebruiker de 
website heeft bezocht, evenals de 
data voor het eerste en meest 
recente bezoek. 

2 jaar 

_gat Statistisch  Gebruikt door Google Analytics om 
de verzoeksnelheid te verlagen 

1 dag 

_gid Statistisch Deze cookie 
slaat anonieme 
informatie op en 
wijst een 
willekeurig 
gegenereerd 
nummer toe om 
unieke 
bezoekers te 
identificeren. 

Deze cookie wordt geplaatst door 
Google Analytics. De cookie wordt 
gebruikt om informatie op te slaan 
over hoe bezoekers de website 
gebruiken en helpt bij het maken van 
een analyserapport over hoe de 
website presteert. 

1 dag 

IDE Marketing  Gebruikt door Google DoubleClick 
om de acties van de 
websitegebruiker te registreren en te 
rapporteren na het bekijken of 
klikken op een van de advertenties 
van de adverteerder met als doel de 
effectiviteit van een advertentie te 
meten en om gerichte advertenties 
aan de gebruiker te presenteren. 

1 jaar 

VISITOR_INFO1_LIVE Marketing  Probeert de bandbreedte van de 
gebruikers in te schatten op pagina's 
met geïntegreerde YouTube-video's. 

179 dagen 

YSC Marketing  Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

Sessie 
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2. Wie zijn wij ? 

In deze cookie policy betekent "wij", "ons" of "onze" A&M NV,  
met de maatschappelijke zetel te Raghenoplein 17, 2800 Mechelen  
en met ondernemingsnummer BE 0435.271.563. 

Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij 
verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website (www.anm.be)  

Aangezien onze website gebruik maakt van "cookies", willen wij u informeren over de verschillende soorten 
cookies die wij gebruiken en welke cookies onze dienstverleners gebruiken en hoe u cookies kunt beheren en 
blokkeren. 

Als u vragen, problemen of klachten heeft over deze cookie policy of over ons gebruik van cookies of als u uw 
toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met onze privacyafdeling: 

 Per mail: privacy@anm.be ter attentie van onze Data Protection Officer. 
 Per post: naar A&M NV, ter attentie van Data Protection Officer, Raghenoplein 17, 2800 Mechelen. 

Deze cookie policy is als laatste herzien op 18/08/2021. 

3. Wijzigingen in de cookie policy 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookie policy.  
De meest recente versie van deze cookie policy kan worden geraadpleegd op onze website. 


