
 

Verklaring over cookies 

De verklaring rond cookies gaat over het gebruik van cookies op de website van Net 
Brussel, het nut daarvan en de methode om de cookies te deactiveren. 

Wat is een cookie ? 

Een cookie is een klein gegevensbestand of tekstbestand dat op de pc van de 
gebruiker geplaatst wordt door websites. Er zijn verschillende soorten zoals 
bijvoorbeeld technische cookies die gebruikt worden om de taal van de website in te 
stellen, sessiecookies (ook wel tijdelijke cookies genoemd) en traceercookies die 
geïnstalleerd worden om de website te optimaliseren op basis van het gedrag van de 
gebruiker. 

Nut van cookies 

Net Brussel wil gebruikers op de best mogelijke manier informeren over de 
Belgische wetgeving betreffende de elektronische communicatie (omzetting van de 
Telecommunicatiewet) en de cookies die ze gebruikt. Cookies helpen Net Brussel 
om het bezoek op haar website te optimaliseren, het onthouden van technische 
keuzes (bijvoorbeeld taalkeuze, nieuwsbrief,...). De cookies die ze gebruikt zijn veilig 
en helpen onder meer om mogelijke fouten te identificeren. 

Wie de website van Net Brussel wil raadplegen, wordt aangeraden om het gebruik 
van cookies te accepteren. De gebruiker is echter vrij om dat niet te accepteren (zie 
ook 'Cookies beheren'). 

Gebruik van cookies 

Dit zijn cookies waarmee bezoekers bepaalde functies op de site kunnen gebruiken. 
Indien het gebruik van deze cookies wordt geblokkeerd, kunnen sommige 
onderdelen van de website niet correct werken. 

Prestatiecookies 

Deze cookies zijn ontworpen om informatie te verzamelen met betrekking tot hoe 
bezoekers de website gebruiken, alsook informatie over bezochte pagina's of het 
aantal verschenen foutmeldingen, teneinde deze te analyseren en het gebruik van 
de site te optimaliseren. 

Functionele cookies 

Dit zijn cookies waarmee Net Brussel keuzes en voorkeuren (zoals taalselectie) van 
de bezoekers kan herinneren om de gebruiksvriendelijkheid van de website te 
verhogen en om meer relevante informatie aan bezoekers te kunnen verstrekken. 

Cookies beheren 



 

Om de cookies in een browser uit te schakelen, moeten gebruikers de volgende 
handelingen uitvoeren. 

Voor Internet Explorer 

In Internet Explorer, klik op 'Internet Opties' in het menu 'Hulpmiddelen'. 

In het tabblad 'Privacy', verplaats de cursor naar 'laag' of 'alle cookies aanvaarden' 
(Instellingen hoger dan 'gemiddeld' desactiveren cookies). 

Klik op OK.  

Voor Mozilla Firefox 

Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van de browser en klik vervolgens op 'Opties'. 

Zorg er in het tabblad ‘Privacy’ voor dat de optie 'Websites laten weten dat ik niet 
gevolgd wil worden’ uitgevinkt is. 

Klik op OK. 

Voor Google Chrome 

Klik op 'Instellingen' bovenaan het browservenster. 

In de 'Privacy'-sectie, klik op het vakje 'Een verzoek voor niet-bijhouden met je 
browseverkeer verzenden'. 

In het tabblad 'Instellingen voor inhoud > Cookies' vinkt u 'Indirecte cookies en 
sitegegevens blokkeren' aan. 

Voor Safari 

Klik op Safari boven in het venster van de browser en selecteer de optie 
'Voorkeuren'. 

Klik op 'Privacy' en selecteer de optie 'Blokkeer cookies van derden en reclame 
cookies'. 

Klik op 'Opslaan'. 

Wie vragen of opmerkingen over cookies heeft na het lezen van deze verklaring, kan 
contact opnemen via info@arp-gan.be. 

Houd er ook rekening mee dat gebruikers op elk gewenst moment kunnen 
terugkomen op hun keuze en hun instellingen met betrekking tot cookies kunnen 
wijzigen. 
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