
Cookieverklaring*
*Deze cookieverklaring werd het laatst aangepast op 11/04/2022.

Over dit cookiebeleid
Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe somethingborrowed.be ze gebruikt. Lees dit
beleid om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we
gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die
informatie wordt gebruikt en hoe de cookievoorkeuren kunnen worden beheerd. Raadpleeg
ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we jouw persoonlijke gegevens gebruiken,
opslaan en beveiligen.

Meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we
persoonlijke gegevens verwerken vind je terug in ons privacybeleid.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te
slaan. De cookies worden op jouw apparaat opgeslagen wanneer de website
somethingborrowed.be in jouw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons de website
goed te laten werken, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden
en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar het moet
worden verbeterd.

Hoe gebruiken we cookies?
Zoals de meeste online services, gebruikt somethingborrowed.be first-party en third-party
cookies voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website
goed te laten functioneren en ze verzamelen geen van jouw persoonlijk identificeerbare
gegevens.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt
om te begrijpen hoe de website presteert, hoe je omgaat met onze website, onze services
beveiligen, jou een betere gebruikerservaring te bieden en help jouw toekomstige interacties
met onze website te versnellen.
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Welke soorten cookies gebruiken we?
● Essentieel: sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze

site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en
beveiligingsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke
informatie.

● Statistieken: deze cookies slaan informatie op, zoals het aantal bezoekers van de
website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de
bron van het bezoek, enzovoort. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en
analyseren hoe goed de website presteert en waar het moet worden verbeterd.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Alphabet Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik
van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met
inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden
hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor
website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden
de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren
met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies
weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij
wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor
de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren?
De meeste internetbrowsers geven je de mogelijkheid cookies van jouw harde schijf te
verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie
hieromtrent, vragen wij je de instructies van jouw internetbrowser te consulteren.
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