
Cookiebeleid 
Onze  website  maakt  gebruik  van  cookies  en  andere  cookie-achtige  bestanden  om  de  kwaliteit  van  

de website en de dienstverlening aan u te verbeteren. 
 

1. WAT ZIJN COOKIES EN HOE WERKEN ZE? 
 

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website naar uw computer stuurt om de website in staat te 

stellen  informatie  op  te  slaan  (bijv.  naam,  telefoonnummer,  e-mailadres)  die  elk  van  onze  gebruikers 

specifiek identificeert. 
 

Door het downloaden van deze cookies geeft Bizay u een unieke klantcode en geschiedenislocator. 

Bovendien  worden  de  persoonlijke  gegevens  die  door  middel  van  cookies  worden  verzameld,  aan  

de gebruiker gepresenteerd wanneer hij andere producten raadpleegt om [voeg het bijbehorende doel in! 
 

De informatie die wij opslaan, automatisch of rechtstreeks van u, stelt ons in staat om de gebruikerservaring 

van onze website te personaliseren en continu te verbeteren. 
 

De cookie helpt ons ook om uw activiteiten uit het verleden te onthouden, uw accountgegevens te bewaren 

en  u  bepaalde  elementen  van  onze  website  en  speciale  aanbiedingen  op  basis  van  uw  interesses  

en voorkeuren te presenteren. 
 

U kunt cookies altijd verwijderen en uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat er een 

bericht wordt weergegeven wanneer er een cookie wordt verzonden. Als u uw browser opnieuw configureert, 

kunt u de toegang tot sommige functies en functionaliteit van de website verliezen en kunt u mogelijk niet 

van alle functies van de website profiteren. 
 

 
2.  Wat voor soort COOKIES gebruikt Bizay? 

 

De  cookies  die  op  de  Bizay  website  worden  gebruikt,  worden  voor  verschillende  doeleinden gebruikt. 

Alle persoonlijke informatie die via cookies wordt verkregen is onderworpen aan de bepalingen van het 

Privacybeleid en wordt aangevuld met dit Cookiebeleid. 
 

Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk om door de site te navigeren, gebruik te maken van de diensten 

en de functies ervan uit te voeren. Andere cookies zijn niet essentieel en kunnen worden gebruikt voor 

analytische-statistische of marketingdoeleinden. 
 

De door onze website gebruikte cookies worden hieronder beschreven: 
 

a)    Biscotti permanenti: Dit zijn cookies die worden opgeslagen in de browser van uw elektronische 

toegangsapparaten  (PC,  mobiel  en  tablet)  en  die  worden  gebruikt  telkens  wanneer  u  de 

Bizay website opnieuw bezoekt. Ze worden over het algemeen gebruikt om de navigatie te richten 

op de belangen van de gebruiker, waardoor we een meer persoonlijke service kunnen bieden; 

b)    Sessiecookies: Dit zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van de browser blijven totdat u de 

website verlaat, zodat er geen registratie op de harde schijf van de gebruiker plaatsvindt. De 

informatie die door deze cookies wordt verzameld, dient om de verkeerspatronen op de site te 

analyseren, zodat we problemen kunnen identificeren en een betere surfervaring kunnen bieden; 

c) Analysecookies: Dit zijn cookies die geen persoonlijke informatie over u verzamelen of opslaan 

(bijv. naam of adres) en daarom niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Integendeel, ze 

bestaan uit cookies die het mogelijk maken het aantal gebruikers te kwantificeren en de meting en 

statistische analyse van het gebruik van de aangeboden dienst door de gebruikers uit te voeren. Zij 

stellen Bizay in staat om de navigatie op haar website te analyseren, met als doel het aanbod van 

producten of diensten die wij aan u leveren te verbeteren. 

 
De cookies die Bizay op haar website gebruikt, kunnen ook worden onderscheiden: 

-    Eigen cookies: dit zijn sessiecookies waarmee u categorie-informatie kunt opslaan om pagina's sneller 

weer te geven. Voorbeelden van deze cookies zijn server sessie-ID's. Het zijn deze cookies die ook 

aangeven of de gebruiker het gebruik van cookies toestaat. 
 

 

-    Cookies van derden: dit zijn cookies die worden gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden en 

om nieuwe bezoeken en sessies te bepalen. Hiermee kunt u de bron van het verkeer opslaan om uit te 

leggen hoe de gebruiker naar de site komt. Ze worden vaak gebruikt om gebruikers te identificeren en 

frauduleus  gebruik  van  gebruikersgegevens  te  voorkomen,  om  gebruikersgegevens  van  derden  te 

beschermen, om advertenties op netwerken van Publishers te personaliseren en om de site in staat te



stellen  om  browservoorkeuren,  talen  en  toegangsregio's  te  onthouden.  Bizay  oefent  geen enkele  

controle  uit  over  cookies  of  de  actiecodes  die  door  derden  worden  gebruikt.  Bizay ontvangt ook 

geen persoonlijke informatie die door deze adverteerders  wordt verzameld wanneer zij actiecodes en 

cookies gebruiken, noch deelt zij persoonlijke informatie die u kan identificeren, zoals uw naam, 

telefoonnummer of adres, met deze bedrijven, behalve in de gevallen die onder dit beleid vallen. 

 
3.    WAT BETEKENT HET OM GEEN COOKIES TOE TE STAAN? 

Door  gebruik  te  maken  van  onze  website  geeft  u  toestemming  voor  het  gebruik  van  cookies,  in 

overeenstemming met dit beleid en ons privacybeleid. Alle browsers laten de gebruiker toe om cookies te 

accepteren, te weigeren of te verwijderen, in het bijzonder door het selecteren van de juiste instellingen in 

zijn browser. U kunt cookies instellen in het menu "opties" of "voorkeuren" van uw browser. 

 
Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies kan verhinderen dat sommige webservices 

correct, gedeeltelijk of volledig uw surfgedrag op de website beïnvloeden, wat gevolgen kan hebben voor uw 

ervaring met het gebruik van onze website. 
 

 

4.    BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Binary Subject, S.A. geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die 

voortvloeit uit de volgende omstandigheden: 

a)    Gebrek aan werking van de site of onjuist functioneren van de pagina's; 

b)    Onuitvoerbaarheid, ontoereikendheid of ongeldigheid van de op de site aangeboden diensten en 

inhoud; 

c)    In Resultaten en verwachtingen van de gebruiker; 

d)    Bestaan van virussen of programma's op de computer van de gebruiker. 

Binary Subject, S.A. is in geen geval, met inbegrip van nalatigheid, aansprakelijk voor verlies van zaken, 

toegang, voordelen, data, indirecte, secundaire, speciale of gevolgschade als gevolg van de toegang tot of 

het gebruik van de diensten van de site, of anderszins binnen de reikwijdte van de site. 

Bizay is evenmin verantwoordelijk voor de acties van derden, waaronder onze adverteerders en zakelijke  

partijen.  Sommige  van  de  cookies  die  op  de  website  worden  gebruikt,  zijn  van  derden  en 

Bizay is niet verantwoordelijk voor dergelijke cookies. 

Voor  meer  informatie  over  de  beperking  van  de  aansprakelijkheid  van  Bizay  en  over  de 

aansprakelijkheid  van  de  klant  of  de  gebruiker  van  de  Bizay  Site,  verwijzen  wij  u  naar  de 

Gebruiksvoorwaarden van de Site Bizay. 

 
5.    HOE KUNT U DE UPDATES VAN DIT BELEID LEREN KENNEN? 

Bizay behoudt zich het recht voor om op elk moment aanpassingen of updates aan te brengen in dit 

cookiebeleid. Om altijd op de hoogte te zijn van de geldende regels voor het gebruik van cookies, zie onze 

website www.bizay.be. 

Het  gebruik  van  de  diensten  na  deze  wijzigingen  impliceert  de  aanvaarding  van  het  cookiebeleid  en 

toekomstige updates. 

 

6.    LINKS 

Voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan, raden wij u aan de volgende links te raadplegen, 

die alleen in het Engels zijn: 

 
Microsoft koekjesgids 

 
Alles over cookies 

https://www.bizay.be/Home/TermsAndConditions
http://www.bizay.be./
https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
http://www.allaboutcookies.org/

