Cookiebeleid
Een cookie is een klein tekstbestand dat in de internetbrowser is opgeslagen
wanneer je een website raadpleegt. De meeste websites gebruiken cookies om te
kunnen functioneren en om de gebruikservaring te verbeteren. Bovendien bieden
cookies ons de mogelijkheid om je voorkeuren te onthouden, hetzij tijdens je bezoek
aan de website, hetzij met het oog op een volgend bezoek. Eigenlijk kunnen cookies
worden beschouwd als het ’geheugen’ van een website.
Op Aquafin-sites kunnen de volgende cookies gebruikt worden:
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om
bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u
bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de
website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert
zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites
vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat
u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies
die ergens uw voorkeur onthouden.
Performantie cookies
Met deze cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers
maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te
verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het
gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie
die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke
pagina's het populairst zijn.

De instellingen van cookies kun je aanpassen via uw browserinstellingen.
• Chrome
• Internet Explorer
• FireFox
• Safari
Voor meer informatie over je rechten als internetgebruiker kun je terecht op de
officiële site van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
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