
COOKIEBELEID 
Als u onze website www.pauwelsconsulting.com bezoekt dan kunnen wij cookies opslaan 
op uw computer of mobiele toestel. Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring met 
onze website kunnen verbeteren. 
 
Hieronder vertellen wij u graag welke cookies wij gebruiken en waarom. Heeft u verdere 
vragen? Aarzel niet en contacteer ons via contact@pauwelsconsulting.com of +32 9 324 70 
80. Wij lichten ons cookiebeleid graag toe. 

1. WELKE PARTIJEN ZIJN ER? 

In dit Cookiebeleid wordt verstaan onder: 

‘Pauwels Consulting’: Pauwels Consulting NV, met zetel te Lambroekstraat 5A, B-1831 
Diegem, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0466.878.816 
 
‘Gebruiker’ of ‘u’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Pauwels 
Consulting via zijn online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat 
of komt te staan. 
 
‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-
07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding: 04-08-2012) (URL). 

2. WAT ZIJN COOKIES EN WAAROM ZIJN ZE BELANGRIJK?  

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel. 

Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld – uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek 
en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren. 

Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn 
daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische 
wetgeving. 

Het gebruik van cookies wordt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Unie gereglementeerd via e-Privacy richtlijn 2002/58/EC. 

Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat 
impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt 
geregeld. 

In België gebeurt dat via een aangepaste versie van art. 129 van de wet van 13 juni 2005 
betreffende de elektronische communicatie. 

https://www.pauwelsconsulting.com/
mailto:info@divetro.nl
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005061332&table_name=wet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32002L0058
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2012071004
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005061332&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005061332&table_name=wet


3. WELKE COOKIES GEBRUIKT PAUWELS CONSULTING EN 

VOOR WELKE DOELEINDEN? 

Soorten cookies 

Op de website van Pauwels Consulting worden 4 verschillende soorten cookies gebruikt: 

I. Essentiële cookies 

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten 
functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren. 

II. Functionele cookies 

Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en 
bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te 
personaliseren. 

III. Analytische of performance cookies 

Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers 
om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren. 

IV. Targeting of advertising cookies 

Targeting of advertising cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op om klant- of 
gebruikersprofielen samen te stellen. 

Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te 
tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers. 

Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te 
meten en om marktanalyses uit te voeren. 

Specifiek overzicht 

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies die gebruikt worden op de website 
van Pauwels Consulting: 

Pauwels Consulting  
Cookie “__EC_TEST__” 

• Doel: onthoudt of een gebruiker de website bezoekt via computer of via een mobiel 
toestel 
• Type: functioneel 
• Bewaartermijn: 1 sessie 

 
Cookie “PHPSESSID” 

• Doel: sessiemanagement, onthoudt gebruikersdata voor verschillende 
gebruikersverzoeken 



• Type: functioneel 
• Bewaartermijn: sessie  

Cookie “_cfduid” 
• Doel: gebruikt door Cloudflare om webverkeer te identificeren 
• Type: essentieel 
• Bewaartermijn: 1 jaar  

Cookie “wpml_browser_redirect_test” 
• Doel: slaat de voorkeurstaal van gebruikers op 
• Type: functioneel 
• Bewaartermijn: 1 sessie 

Cookie “_icl_visitor_lang_js” 
• Doel: slaat de voorkeurstaal van gebruikers op 
• Type: functioneel 
• Bewaartermijn: 30 dagen 

Cookie “_icl_current_language” 
• Doel: slaat de voorkeurstaal van gebruikers op 
• Type: functioneel 
• Bewaartermijn: 30 dagen 

Cookie “CookieConsent” 
• Doel: slaat de instemming voor het gebruik van cookies op voor het domein 
• Type: essentieel 
• Bewaartermijn: 13 maanden 

 
Google Analytics (derde partij) 
Cookie “_ga” 

• Doel: gebruikers onderscheiden 
• Type: analyse / performance 
• Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie “_gat” 
• Doel: aantal verzoeken bijhouden en beheren 
• Type: analyse / performance 
• Bewaartermijn: 10 minuten 

Cookie “_gid” 
• Doel: registreert uniek ID om statistieken te genereren over hoe de gebruiker de 
website gebruikt 
• Type: analyse / performance 
• Bewaartermijn: 1 sessie 

Cookie “_gali” 
• Doel: bijhouden van statistieken (bezochte pagina’s) 
• Type: analyse / performance 
• Bewaartermijn: 30 seconden 

Cookie “_utma” 
• Doel: onderscheiden en bijhouden gebruikers en sessies 
• Type: analyse / performance 
• Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie “_utmb” 



• Doel: onderscheiden en bijhouden sessies en bezoeken 
• Type: analyse / performance 
• Bewaartermijn: 30 minuten 

Cookie “_utmz” 
• Doel: bijhouden van verkeersbronnen of verwijzende campagnes 
• Type: analyse / performance 
• Bewaartermijn: 6 maanden 

Cookie “_utmv” 
• Doel: bijhouden van aangepaste variabele data op het niveau van de bezoeker 
• Type: analyse / performance 
• Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie “_uv_id” 
• Doel: houdt data bij over de bezoeken van gebruikers aan de website, bijvoorbeeld 
welke pagina’s ze lezen 
• Type: analyse / performance 
• Bewaartermijn: 1 sessie 

Klik hier voor meer informatie over de cookies van Google Analytics. 
 

DoubleClick by Google (derde partij) 
Cookie “test_cookie” 

• Doel: test of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt 
• Type: targeting / advertising 
• Bewaartermijn: sessie 

Cookie “_drt_” 
• Doel: relevante advertenties tonen aan bezoekers en informatie verzamelen over de 
interactie van bezoekers met deze ads 
• Type: targeting / advertising 
• Bewaartermijn: 550 dagen 

Cookie “id” 
• Doel: data verzamelen om efficiëntie van bekeken of aangeklikte advertenties te 
meten en gerichte advertenties tonen 
• Type: targeting / advertising 
• Bewaartermijn: 1280 dagen 

Cookie “IDE” 
• Doel: relevante advertenties tonen aan bezoekers en informatie verzamelen over de 
interactie van bezoekers met deze ads 
• Type: targeting / advertising 
• Bewaartermijn: 1 jaar 

Klik hier voor meer informatie over de cookies van DoubleClick. 
 
LinkedIn (derde partij) 
Cookie “JSESSIONID” 

• Doel: sessiemanagement, onthoudt gebruikersdata voor verschillende 
gebruikersverzoeken 
• Type: essentieel 
• Bewaartermijn: sessie 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1#analyticsjs
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=nl


Cookie “leo_auth_token” 
• Doel: gebruikt door LinkedIn om het gebruik van geïntegreerde diensten op te volgen 
• Type: targeting / advertising 
• Bewaartermijn: sessie 

Cookie “visit” 
• Doel: gebruikt door LinkedIn om het gebruik van geïntegreerde diensten op te volgen 
• Type: targeting / advertising 
• Bewaartermijn: 2 jaar 

 
Youtube (derde partij) 
Cookie “VISITOR_INFO1_LIVE” 

• Doel: probeert de bandbreedte van gebruikers in te schatten op pagina’s met 
geïntegreerde YouTube video’s 
• Type: functioneel 
• Bewaartermijn: 8 maanden 

Cookie “YSC” 
• Doel: registreert een uniek ID om statistieken bij te houden over welke YouTube 
video’s gebruikers bekijken 
• Type: analyse 
• Bewaartermijn: 8 maanden  

Cookie “PREF” 
• Doel: registreert een uniek ID om statistieken bij te houden over welke YouTube 
video’s gebruikers bekijken op verschillende websites 
• Type: analyse 
• Bewaartermijn: 8 maanden 

 

4. HOE KAN IK MIJN COOKIES BEHEREN?  

U kunt cookies steeds beheren in uw browser-instellingen. Hieronder vindt u instructies voor: 

• Mozilla Firefox 
• Windows Internet Explorer 
• Google Chrome 
• Safari 

 

5. VRAGEN OF OPMERKINGEN? 

Mocht u na het lezen van dit Cookiebeleid toch nog vragen of opmerkingen rond cookies 
hebben dan kunt u steeds contact opnemen met Pauwels Consulting 
via contact@pauwelsconsulting.com of +32 9 324 70 80. Wij lichten ons cookiebeleid graag 
toe. 

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
mailto:contact@pauwelsconsulting.com

