
 

COOKIEVERKLARING 

 

De uFund groep gebruikt cookies op haar website www.ufund.be (hierna: de “Website”). 

Deze Cookieverklaring informeert u over de kenmerken en de doeleinden van de cookies die we 
gebruiken. 

In België wordt, tot de inwerkingtreding van de nieuwe Europese regelgeving inzake ePrivacy, het 
gebruik van cookies geregeld bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie, zoals gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012 (omzetting van de Telecomwetgeving). 

1. Wat is een cookie en waarom gebruiken we cookies? 

Een cookie is een klein bestand dat via uw browser door de server van een website wordt verstuurd 
op de harde schijf van uw computer of op elk mobiel toestel met toegang tot internet, zoals een 
smartphone of een tablet. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw 
taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie 
opnieuw verstuurd naar de desbetreffende website. Op die manier herkent de website uw browser 
en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden. 

Er bestaan verschillende soorten cookies, naargelang: 

- hun oorsprong: “first party cookies” / “third party cookies”; 
- hun functie: functionele cookies (strikt noodzakelijke en functionele cookies) / analytische 

cookies (statistische of prestatiecookies, targeting cookies of advertentiecookies, cookies 
met sociale doeleinden); 

- hun levensduur: (tijdelijke) sessiecookies die enkel actief zijn tijdens uw bezoek aan de 
website en worden verwijderd wanneer u de browser sluit / permanente cookies die op 
uw harde schijf blijven staan voor een lange, vooraf bepaalde periode of tot u ze verwijdert. 
 

2. Welke cookies worden gebruikt op de Website? 

We gebruiken de volgende categorieën cookies op de Website: 

Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om op de Website te surfen en alle 
functionaliteiten te kunnen gebruiken. 

_cfduid:  
- gebruikt door het inhoudsnetwerk Cloudflare om vertrouwd webverkeer te identificeren.  
- geldigheid: één jaar 

 
Functionele cookies: met deze cookies kan de Website de keuzes die u eerder maakte onthouden 
(zoals uw online gebruikersnaam, op een contactformulier of onze simulatietool, uw taalkeuze, enz.) 
en u op basis van deze informatie verbeterde en gepersonaliseerde functies aanbieden teneinde 
uw ervaring op de Website te verbeteren en te vermijden dat u deze informatie bij elk bezoek aan 
de Website opnieuw moet ingeven.   
 
Statistische of prestatiecookies: deze cookies verzamelen op anonieme wijze informatie over de 
manier waarop de bezoekers onze Website gebruiken, zodat we deze kunnen verbeteren. De 
gegevens die zijn opgeslagen door deze cookies tonen nooit persoonlijke gegevens waaruit uw 
individuele identiteit kan worden vastgesteld. 
 
We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om informatie te verzamelen over de manier waarop 
u de Website gebruikt en zodoende beter aan uw verwachtingen te voldoen. Google Analytics 

http://www.ufund.be/


 

bewaart informatie over de pagina's die u bezoekt, de tijd die u op elke pagina doorbrengt, hoe u 
op de Website bent gekomen, enz. 
 
_ga:  

- geldigheid: 2 jaar 
_gat:  

- geldigheid: sessie 
_gid:  

- geldigheid: sessie 
 
We gebruiken eveneens het marketingplatform Hubspot om uw surfgedrag op de Website te 
volgen, informatie te verzamelen over uw voorkeuren en de formulieren op de Website te beheren. 
Hubspot bewaart informatie over de pagina's die u bezoekt, de tijd die u op elke pagina doorbrengt, 
hoe u op de Website bent gekomen, enz. 
 
_hssc: 

- geldigheid: sessie 
_hssrc: 

- geldigheid: sessie 
_hstc: 

- geldigheid: 2 jaar 
_hubspotutk: 

- geldigheid: 10 jaar 
 
Targeting of advertentiecookies: deze cookies registreren uw bezoek aan de Website, de 
pagina’s die u heeft bezocht en de hyperlinks die u heeft gevolgd, teneinde de advertenties die 
worden vertoond op andere partnerwebsites beter af te stemmen op uw voorkeuren. Deze worden 
doorgaans geplaatst door advertentienetwerken van derden zoals Google Adwords of Facebook. 
 
ads/ga-audiences:  

- gebruikt door Google Adwords om bezoekers die klant kunnen worden opnieuw te 
betrekken op basis van hun online gedrag op verschillende websites.  

- geldigheid: 6 maanden 
NID:  

- gebruikt door Google om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op de Google 
websites. 

- geldigheid: 6 maanden 
Fr: 

- gebruikt door Facebook voor online advertenties, targeting, optimalisatie en rapportering 
met betrekking tot de online advertenties. 

- geldigheid: 3 maanden 
 

  



 

Voor wat betreft de cookies geplaatst door derden, kan u de cookieverklaringen raadplegen die 
deze derden hebben geplaatst op hun respectievelijke websites. 

Cookies met sociale doeleinden: deze cookies worden gebruikt op basis van de plug-ins van 
sociale media of wanneer u gebruikmaakt van een ingevoegde knop op sociale media en deze 
staan u toe om de inhoud van de Website te delen op sociale media zoals Facebook, LinkedIn en 
Twitter. 

3. Hoe mijn cookies beheren? 

Tijdens uw eerste bezoek aan onze Website krijgt u toegang tot deze Cookieverklaring om uw 
surfinstellingen aan te passen en zo het gebruik van cookies te beperken of deze te verwijderen.  

Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, kunnen de 
strikt noodzakelijke en functionele cookies niet worden geweigerd indien u op de Website wil 
surfen.  

Daarentegen staat het u vrij om de zogenaamde analytische cookies te aanvaarden of te weigeren, 
waaronder de statistische cookies, advertentiecookies en cookies met sociale doeleinden, maar u 
moet weten dat geweigerde cookies uw ervaring op de Website minder gebruikersvriendelijk 
kunnen maken. 

U kan te allen tijde deze cookies weigeren door naar uw browserinstellingen te gaan en de 
instellingen met betrekking tot de aanvaarding van cookies te wijzigen. Deze instellingen kunnen 
gewoonlijk worden geraadpleegd via het menu “Optie" of “Voorkeuren” van uw browser. Voor 
bijkomende informatie over deze instellingen, kunt u de volgende hyperlinks raadplegen: 

• Cookies in Internet Explorer 
• Cookies in Mozilla Firefox 
• Cookies in Chrome 
• Cookies in Safari 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_CA&viewlocale=nl_NL

