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WAT ZIJN COOKIES ?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard.
In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer
je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier
herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.
Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd
wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven
staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).
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WAAROM GEBRUIKEN WE COOKIES?

Merit Capital maakt voornamelijk gebruik van noodzakelijke en functionele cookies. Noodzakelijke cookies zijn
die om technische redenen noodzakelijk zijn voor het gebruik van de websites. Bijgevolg kunnen deze cookies
niet worden uitgeschakeld. De functionele cookies dienen enkel om de gebruikservaring van de bezoekers van
onze website te verbeteren.
De functionele cookies (permanent en direct) op de website van Merit Capital registreren de door de bezoeker
ingegeven voorkeuren (bv. taalkeuze) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. De
functionele cookies hebben als voordeel dat de bezoeker zijn voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven,
zodat de website makkelijker te gebruiken is. U kan deze functionele cookies verwijderen via de instellingen van
de browser.
De website van Merit Capital maakt geen gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Merit Capital verzamelt eveneens geen
persoonsgegevens via cookies
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HOELANG BLIJVEN COOKIES BEWAARD?

Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in je browser of app. Zodra je je browser of app sluit worden die
cookies automatisch gewist.
Permanente cookies (persistant) blijven op je computer, tablet of smartphone staan, ook als je de browser of
de app sluit. Ze maken het mogelijk je te herkennen tijdens latere bezoeken. Ze blijven op je apparaat staan tot
hun einddatum bereikt is, een nieuwe versie van de cookie geïnstalleerd wordt, of je ze manueel verwijdert.
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WIE BEHEERT DE COOKIES?

Hier maken wij een onderscheid tussen eerstepartij- en derdepartijcookies.
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Eerstepartijcookies zijn directe cookies die wijzelf beheren.
Derdepartijcookies (third party) zijn cookies die niet wijzelf, maar een derde partij beheert of plaatst.
Dat gebeurt tijdens je bezoek aan onze website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde
gegevens door je bezoek naar derden worden gestuurd.
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Cookie-agreed

Functionele cookies: bewaart de keuzes in verband met Persistent cookie: 100 dagen
de aanvaarding van cookies
Third party cookie

Language

Functionele cookies – Cookies voor de personalisering
van de gebruikersinterface: maakt het mogelijk de
taalkeuze van de bezoeker te bewaren.

Persistent cookie: 365 dagen
Third party cookie

_cfduid

Noodzakelijke cookies – Cloudfare: Identificeert
individuele gebruikers achter een gedeeld IP adres en
past beveiligingsinstellingen toe per individuele
gebruiker.

Persistent cookie: 365 dagen
Third party cookie

Icl_current_language Functionele cookie om de door de klant geselecteerde
taal te behouden om op de website te navigeren.
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Persistent cookie: 365 dagen
Third party cookie

HOE ZIE IK WELKE COOKIES OP MIJN TOESTEL GEPLAATST ZIJN EN HOE VERWIJDER
IK DEZE?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je
hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet
doen.
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