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Cookie Policy
I.V.B. gebruikt cookies op de w ebsite om het gebruiksgemak te verbeteren.
Deze w ebsite is eigendom van I.V.B. vzw
Contactgegevens:
Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees vzw
T rekschurenstraat 18
BE-3500 HASSELT
T el: +32 11 26 05 40
Fax: +32 11 26 05 41
E-mail: info@ivb-interprof.be
Ondernemingsnummer BE 0459.791.282
Cookies
De w ebsite w w w .ivb-interprof.be maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare
technologieën.
Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrow ser w orden opgeslagen op uw
computer of mobiel apparaat als u een w ebsite bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele)
applicatie. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij/zij die
informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde w ebsite. Sommige
cookies zorgen ervoor dat u kan inloggen of dat een w ebsite grafisch behoorlijk verschijnt, andere
dat een w ebsiteapplicatie correct w erkt.
De cookies die w orden gebruikt bij uw bezoek aan de I.V.B.-w ebsite.
• Permanente cookies zijn cookies die op het apparaat van de gebruiker aanw ezig blijven voor
de duur bepaald in de cookie. Ze w orden geactiveerd telkens de gebruiker de w ebsite bezoekt
die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals T w itter,
Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
• Sessie cookies zijn cookies die ons toelaten om de handelingen van een gebruiker te
vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een brow ser sessie. Een brow ser sessie begint
w anneer een gebruiker het brow serscherm opent en eindigt w anneer deze het brow serscherm
sluiten. Sessie cookies w orden tijdelijk geplaatst. Zodra u de brow ser afsluit, w orden alle sessie
cookies verw ijderd.
• First party cookies zijn die cookies die geplaatst w orden door een w ebsite die op dat moment
bezocht w ordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door w w w .ivb-interprof.be).
• Third- party cookies (of tracking cookies) zijn cookies die geplaatst w orden door een andere

domeinnaam dan die van de w ebsite die bezocht w ordt door de gebruiker. Als een gebruiker
een w ebsite bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een thirdparty cookie (b.v. cookies geplaatst door Google Analytics, T w itter en Facebook).
• Functionele cookies zijn cookies die geen persoonsgegevens registreren, maar w el
noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat de w ebsite naar behoren functioneert en op een
nuttige manier kan w orden gebruikt.
• Analytische cookies w orden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik dat
bezoekers maken van onze w ebsite en applicaties (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het
bezoek, ...) met de bedoeling de inhoud van onze w ebsite en applicaties te verbeteren, meer aan
te passen aan de w ensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze w ebsites en
apps te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt
tellen en een cookie de bijhoudt w elke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het
gebruik van onze w ebsite/apps doen w e ook beroep op Google Analytics die daartoe eveneens
gebruik maakt van cookies. Deze cookies kunnen zow el anoniem als niet-anoniem zijn. Voor het
gebruik van niet-anonieme cookies voor analysedoeleinden w ordt voorafgaandelijk uw
toestemming gevraagd. U kunt dus w eigeren dat deze cookies op uw toestel w orden geplaatst
door uw cookie instellingen aan te passen in uw brow serinstellingen.
Cookies uitschakelen
U bent als bezoeker van onze w ebsite niet verplicht om cookies te aanvaarden. U kunt onze w ebsite
blijven bezoeken en gebruiken, ook als u cookies heeft uitgeschakeld. Hou er w el rekening mee dat
w anneer u cookies uitschakelt de grafische elementen van de w ebsite misschien zullen w ijzigen, of
dat u bepaalde applicaties niet of niet naar behoren zult kunnen gebruiken.
Ons systeem zal cookies plaatsen van zodra u onze w ebsite bezoekt. Als u niet w ilt dat onze
w ebsite cookies op uw computer plaatst, kunt u deze uitschakelen in uw brow ser via de
brow serinstellingen:
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/w indow s-internetexplorer-delete-manage-cookies
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answ er.py?hl=nl&answ er=95647
• Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-w ebsites-voorkeuren?
redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
IV B gebruikt cookies om uw surferv aring op deze w ebsite gemakkelijker te maken. V erder gaan

Meer ov er cookies

