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Gebruik van cookies op onze website
Tijdens uw bezoek aan onze website plaatsen wij cookies op uw computer of mobiel toestel.
Cookies worden geplaatst om uw gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Wat zijn cookies
“Cookies” zijn kleine bestandjes of stukjes informatie uitgezonden door deze website die op uw
computer of mobiel toestel kunnen worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Ze
brengen onder andere informatie over uw browsertype, uw besturingssysteem en uw
geografische locatie in kaart.

Waar gebruiken we cookies voor?
Wij gebruiken cookies om onze website eenvoudiger in gebruik te maken en om uw
gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van andere bezoekers op onze website. Zonder cookies
is een website als een goudvis die zijn geheugen verliest telkens wanneer u een nieuwe pagina
bezoekt. Door het plaatsen van cookies onthoudt onze website bijvoorbeeld uw taalvoorkeur.
Wij gebruiken cookies ook om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen zodat we
een duidelijk beeld krijgen van de manier waarop bezoekers van onze website gebruik maken
zodat we de gebruikerservaring kunnen optimaliseren.
De informatie die we verzamelen gebruiken we enkel binnen onze organisatie. We geven uw
gegevens niet door aan derden.

Welk soorten cookies zijn er?
Er zijn verschillende categorieën van cookies:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren. Gezien deze cookies strikt
noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren kan u deze cookies niet weigeren zonder
dat dit invloed heeft op de werking van onze website. U kan deze cookies wel verwijderen: zie
hieromtrent ‘Hoe kan ik cookies beheren?’.

Functionele cookies
Deze cookies verzamelen informatie omtrent uw voorkeuren. Zij houden bijvoorbeeld uw
taalvoorkeur of login gegevens bij.

Analytische cookies
Dergelijke cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de
prestaties van de website. Zo wordt onder andere bijgehouden hoe lang iemand op de website
blijft. Op die manier kan de gebruikservaring van de website verbeterd worden. Deze informatie
wordt volledig anoniem verzameld.

Marketing cookies
Marketing cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers te volgen. Op basis
hiervan wordt een gebruikersprofiel opgemaakt waardoor meer gepersonaliseerde informatie
kan worden verstuurd. Deze website maakt geen gebruik van marketing cookies.

Welke cookies gebruiken wij?
Naam

Type

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

laravel_session

Essentieel

frentlife.be

Bewaart de status van gebruikerssessie.

Sessie

HTTP

laravel_cookie_consent

Essentieel

frentlife.be

Zorgt voor de correcte werking van de cookie
gebruiksmelding.

2 jaar

HTTP

XSRF-TOKEN

Essentieel

frentlife.be

Zorgt voor de beveiliging bij het verzenden van
formulieren.

Sessie

HTTP

_ga

Analytisch

frentlife.be

Bijhouden van hoe de gebruiker de website
bezoekt, met het oog op verbetering van onze
diensten.

2 jaar

HTTP

_gat

Analytisch

frentlife.be

Gebruikt door Google Analytics om de
aanvraagsnelheid te vertragen.

Sessie

HTTP

_gid

Analytisch

frentlife.be

Meet hoe gebruikers de website gebruiken.

Sessie

HTTP

Hoe kan ik cookies beheren?
U heeft steeds het recht om bepaalde cookies te accepteren of te weigeren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten
cookies te aanvaarden.
U kan ook uw browser instellingen zo aanpassen dat deze cookies accepteert of weigert. Indien
u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, dan kan u nog steeds gebruik maken van onze
website, maar wij kunnen niet garanderen dat alle functionaliteiten van onze website werken of
dat u toegang heeft tot alle delen van onze website. Gezien de manier waarop u cookies kan
weigeren via uw browserinstellingen varieert van browser tot browser, raadpleegt u best het
menu van uw browser.

