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Wat zijn cookies? 
 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de website naar uw browser gestuurd worden, die door uw browser 

worden herkend ( “ een session cookie”). Cookies zorgen er ook voor dat bezoekers van de website kunnen 

geïdentificeerd worden bij herhaalde bezoeken aan de website ( “ permanente cookie”). De cookies worden op de 

harde schijf van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van deze website. 

Cookies lezen enkel de informatie die door de cookies zelf worden geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot 

andere informatie. 

Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke 

cijfercode. 

Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. 

Samenvatting Cookies op www.philandria.eu 

 

Soort cookie Afmelden beschikbaar Informatie

Aanmelden bij uw account Ja

Als u een Philandria-account hebt, moeten we een 

cookie instellen om u veilig in te loggen. Dit is 

noodzakelijk voor de functionaliteit van onze site en 

wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Session en pagina preservation cookies Nee

We kunnen sessiecookies instellen die uw sessiestatus 

behouden wanneer u pagina's van onze site bezoekt 

(zoals een "samengevouwen" of "uitgevouwen" 

weergave van uw statistische informatie). Deze cookies 

zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van onze site, 

verlopen wanneer u uw browser afsluit en worden niet 

voor andere doeleinden gebruikt.

Toestemmings cookies Nee

We kunnen u vragen om toestemming voor het gebruik 

van cookies en vervolgens een cookie instellen om uw 

selectie te onthouden. Deze cookies zijn noodzakelijk 

voor de functionaliteit van onze site en worden niet 

voor andere doeleinden gebruikt.

Performantie cookies Nee

We gebruiken performantiecookies om informatie te 

verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de 

website met als doel de inhoud van de website te 

verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken. 

Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, populairste 

webpagina’s oplijsten,…

Flag-counter cookies Nee

De Flag Counter-afbeelding die u op de site staat maakt 

geen gebruik van cookies. Meer info vindt u op 

http://flagcounter.com/privacy.html


