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Cookie Policy
Gebruik van cookies
Ebem verwerkt persoonsgegevens die automatisch verzameld worden bij het gebruik van deze website. Deze
persoonsgegevens worden verzameld aan de hand van cookies en gebruikt voor functionele, statistische en
prestatiedoeleinden.
Dit cookiebeleid geeft aan welke cookies Ebem gebruikt en waarom dit gebeurt. Er wordt ook toegelicht hoe u als bezoeker
het gebruik van cookies kan controleren en beheren. Voor meer informatie over hoe Ebem uw persoonsgegevens verwerkt
en beschermt, kan u terecht bij onze privacyverklaring www.ebem.be/privacypolicy.
Dit cookiebeleid is van toepassing op www.ebem.be/ebem-energiebedrijf.html en is laatst geüpdatet op 7 september 2018.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website in de webbrowser geplaatst worden op het moment dat iemand
de website bezoekt. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen aan de hand van
een unieke code, met als doel om informatie over u te onthouden en uw persoonlijke instellingen en voorkeuren te
bewaren. Op deze manier kan u sneller en gemakkelijker op de website surfen, bijvoorbeeld omdat u uw taal niet telkens
opnieuw hoeft te selecteren.
Sommige cookies kunnen ook geplaatst worden door een derde, bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het
gebruik van de website. Het doel van deze cookies is om de website te optimaliseren voor de bezoekers.

Cookies beheren en uitschakelen
Als u niet wenst dat een website cookies plaatst op uw computer, kan u de instellingen van uw browser wijzigen. Afhankelijk
van de browser die u gebruikt, kan u meer informatie vinden via de volgende links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?
redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
Houd er rekening mee dat bepaalde elementen van de website het gebruik van cookies vereisen. Het uitschakelen van
deze cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website minder goed
werken.

Soorten cookies
Ebem gebruikt verschillende soorten cookies op deze website:
Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke of essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Het is bijgevolg aangeraden om deze
cookies niet uit te schakelen.
Functionele cookies
Deze cookies zorgen dat de website naar behoren functioneert. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het waarborgen van de
uniformiteit van de lay-out van de website.
Performantie en statistische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van de website. Deze informatie wordt
gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten.
Derde-partij cookies
Ebem gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Cookie Policy Akkoord
Deze website gebruikt ook cookies van andere, derde partijen zoals bijvoorbeeld Google Analytics en AddThis. Dit kan

onder meer het geval zijn om de gebruikservaring van de website te verbeteren.

Lijst van gebruikte cookies
Hieronder vindt u een lijst met meer informatie over de gebruikte cookies op deze website:
Cookie

Aanbieder

Doel

ASP.NET_SessionId

Ebem

Om de gebruikerssessie op de server te identificeren.

eye_session

Ebem

Om de gebruikerssessie op de server te valideren.

acceptCookies

Ebem

Om bij te houden of de gebruiker heeft geklikt op “Ebem gebruikt cookies...” zodat we dit nie

style

Ebem

Om de stijl van de website te bewaren(normaal en grote tekst weergave: de letters aA boven

__atuvc

AddThis

om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms.

__atuvs

AddThis

Om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms.

__utma

Google

Om het bezoekersgedrag bij te houden en de prestaties van de site te meten. Deze cookie m

__utmb

Google

Om het bezoekersgedrag bij te houden en de prestaties van de site te meten. Deze cookie b

__utmc

Google

Om het bezoekersgedrag bij te houden en de prestaties van de site te meten.

__utmt_UA-57627616-1

Google

Om de aanvraagsnelheid voor de service te beperken (het beperken van de verzameling van

__utmz

Google

Deze cookie identificeert de bron van het verkeer naar de site.

