
Cookiepolicy Ziekenhuis Zonder Grenzen  
 
 
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst 
door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine stukjes informatie, waarmee informatie kan worden verzameld. Websites kunnen 
cookies en vergelijkbare technieken plaatsen op je apparaat wanneer je de websites bezoekt. Sommige 
cookies worden alleen geplaatst om informatie voor de sessie te verzamelen, andere cookies worden 
voor langere tijd geplaatst en pikken elke keer dat je terugkeert naar de site informatie op. 

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies: 

- Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor een goede communicatie en die het 
navigeren vergemakkelijken. 

- Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het bezoek aan de website en verbeteren 
de gebruikservaring (voorbeeld: taalkeuze). 

- Performantiecookies: deze cookies verzamelen informatie om de inhoud van de website te 
evalueren en te kunnen verbeteren (voorbeeld: bezoekersaantallen registreren, populaire 
pagina’s of klikken registreren) en om onze voorstellen beter af te kunnen stemmen op uw 
voorkeuren. 

Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerde gegevens over het bezoekersgedrag 
verzameld. Zo kunnen wij zien hoe websitebezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze 
informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens 
optimaliseren wij hiermee de werking van de website om je beter van dienst te kunnen zijn.  

Om deze verwerking geanonimiseerd te laten verlopen hebben we een verwerkersovereenkomst 
met Google gesloten; 

 De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld; 
 We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ 

uitgezet; 
 We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-

cookies. 

Kan ik mijn cookies beheren? 

Wanneer je het plaatsen van cookies bij het eerste bezoek aan onze website toestaat of uitschakelt, is 
het te allen tijde mogelijk deze acties ongedaan te maken door je instellingen te wijzigen. 

Meer informatie over het intrekken of aanpassen van jouw toestemming, activering, de-activering en 
verwijdering van cookies kan gevonden worden in de helpfunctionaliteit van jouw webbrowser. Voor 
de meest gebruikte browsers vind je op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier: 

 Google Chrome 
 Internet Explorer 
 Firefox 
 Safari 



Wij maken je er graag op attent dat de website wellicht niet (geheel) naar behoren functioneert en 
sommige functionaliteiten wellicht niet of niet probleemloos werken, wanneer je cookies (volledig) 
weigert. In dat geval zul je telkens wanneer je de website bezoekt handmatig (sommige) informatie in- 
of aan moeten vullen of voorkeuren opnieuw aangeven. 
 

Heb je een klacht, vraag of verzoek? 

Voor overige vragen over gegevensbescherming kun je onze gegevensbeschermingsfunctionaris 
contacteren via mail : communication@hsf.be. Je kunt ons ook per post bereiken: Chemin du Fort de 
Marchovelette 26  –  B-5020 Champion. 

Als je je zorgen maakt over de manier waarop jouw gegevens worden gebruikt of als je een klacht wilt 
indienen, neem dan contact met ons op via de bovenstaande gegevens.  
 

Wanneer wijzigt Ziekenhuis Zonder Grenzen deze Cookiepolicy? 

We wijzigen deze cookieverklaring wanneer dat nodig is. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in 
de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens behandelen, maken we dit duidelijk op onze 
websites of nemen we rechtstreeks contact met je op. 


