
Nederlands:  

 

GEBRUIK VAN COOKIES 

 
 
COEUR gebruikt cookies voor het bijhouden van statistieken en voor het goed laten functioneren 
van deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw 
computer worden geschreven, om informatie van/voor de bezoeker te onthouden. Zo helpen 
cookies de website goed te laten functioneren, bijvoorbeeld voor het onthouden van 
inloggegevens wanneer een bezoeker meerdere pagina’s bezoekt. 
 
Cookies stellen ons ook in staat inzicht te verkrijgen in hoe onze website gebruikt wordt. Door 
deze meetgegevens kunnen we veelgevraagde informatie beter vindbaar maken en de 
gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren. Meetgegevens bestaan uit automatisch 
gegenereerde informatie over het surfgedrag van websitebezoekers. Deze informatie bestaat 
onder meer uit je IP-adres, het type browser en hoe lang de website wordt bezocht. Wij kunnen 
een IP-adres niet terugleiden tot een bepaalde gebruiker en dat willen we ook niet. We plaatsen 
deze cookies met het doel inzicht te verkrijgen in het algemene websitegebruik van onze 
bezoekers. 
 
De informatie die via de Google Analytics cookies worden verzameld, wordt overgebracht naar en 
door Google Analytics, en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics stelt 
zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van 
het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. 
 
Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies? In uw browser kunt u instellen welke cookies uw 
computer wel en niet accepteert. U kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Door middel 
van de instellingen in uw browser kunt u voorkomen dat u van onze website of van externe 
services die in onze website geïntegreerd zijn, cookies krijgt. Het kan zijn dat wanneer u alle 
cookies weigert, bepaalde functionaliteiten op onze website niet meer werken. De informatie blijft 
in ieder geval leesbaar. 
 
Wij raden u aan ook onze privacyverklaring aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het 
privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. Cookies kunnen immers gebruikt worden op 
bepaalde gegevens van het gebruik van de website te verzamelen.  
In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens de website van u kan verzamelen, waarom 
zij deze gegevens willen verzamelen, hoe zij deze willen gebruiken, en hoe zij hiermee willen 
omgaan. 
Vragen over ons gebruik van cookies? Neem contact op met info@studioerror.be .  
 

 

 

 

 

https://www.buddywerking.be/privacyverklaring/
mailto:info@studioerror.be


English:  

 

COOKIE POLICY 

 

COEUR uses cookies for keeping statistics and for the proper functioning of this website. Cookies are 

small text files that are written to your computer when you visit a website, to remember information 

from/for the visitor. Cookies help the website to function properly, for example, to remember login 

details when a visitor visits multiple pages. 

 

Cookies also enable us to gain insight into how our website is being used. This data enables us to find 

frequently requested information more easily and to improve the user-friendliness of the website. 

Measurement data consists of automatically generated information about the surfing behavior of 

website visitors. This information includes your IP address, browser type and how long the website is 

visited. We can not trace an IP address back to a particular user, nor do we want to. We place these 

cookies with the aim of gaining insight into the general website use of our visitors. 

 

The information collected through the Google Analytics cookies is transferred to and stored by 

Google Analytics on servers in the United States. Google Analytics states it adheres to the Safe 

Harbor Principles and is affiliated with the Safe Harbor program of the U.S. Department of 

Commerce. This means that there is an adequate level of protection for the processing of personal 

data. 

 

Do you object to the use of cookies? In your browser you can adjust which cookies your computer 

does and does not accept. You can refuse all or only certain cookies. By means of the settings in your 

browser, you can prevent receiving cookies from our website or from external services that are 

integrated into our website. It is possible that when you refuse all cookies, certain functionalities on 

our website will no longer work. In any case, the information remains readable. 

 

We recommend that you also read our privacy policy carefully. After all, this cookie policy and the 

privacy policy are connected. Cookies can be used to collect certain data on the use of the website.  

The privacy policy states which personal data the website may collect from you, why they want to 

collect this data, how they want to use it, and how they want to handle it. 

Questions about our use of cookies? Please contact info@studioerror.be .  

mailto:info@studioerror.be

