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CDA Verzekeringen maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren, aan te passen en te
personaliseren, maar ook om uw ervaring te verbeteren. Dit Cookiebeleid is bedoeld om u te
informeren over de soorten cookies die worden gebruikt en hoe u deze cookies kunt beheren.
CDA heeft een strikt Privacybeleid en streeft ernaar transparant te zijn over de
trackingtechnologieën die op de website worden gebruikt. Voor zover de via cookies verzamelde
informatie persoonsgegevens zijn, zijn de bepalingen van het Privacybeleid van toepassing en
vormen zij een aanvulling op het Cookiebeleid.
Houd er rekening mee dat wij van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in het Cookiebeleid,
bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u aan om dit
Cookiebeleid regelmatig te lezen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele
updates.

1. Het gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand met informatie dat wordt gedownload en opgeslagen op de
computer wanneer de gebruiker een website bezoekt. Cookies stellen de website in staat u te
herkennen en de belangrijke informatie op te slaan, bijvoorbeeld over uw voorkeuren en eerdere
handelingen, om de navigatie op de website te verbeteren en om de functionaliteiten van de
website te verbeteren en aan te passen.

2. Gebruikte cookies
CDA gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden:
-

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel voor de navigatie op de website of strikt noodzakelijk voor het
verlenen van een dienst waarom de gebruiker van de site uitdrukkelijk heeft verzocht.
Het verwijderen van deze cookies kan navigatieproblemen veroorzaken en wordt daarom
sterk afgeraden.
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-

Voorkeurscookies
Deze cookies verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren. Met voorkeurscookies
kan de website keuzes onthouden die u in het verleden heeft gemaakt, bijvoorbeeld uw
voorkeurstaal, om de website dienovereenkomstig te personaliseren.

-

Cookies van derden
Deze cookies worden geïmplementeerd door een derde partij. Wij raden u daarom aan het
Cookiebeleid en het Privacybeleid van de derde partij te lezen.

-

Statistische cookies
Deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, door anoniem
gegevens te verzamelen en te rapporteren.

3. Cookiebeheer
U kunt cookies van de website op elk moment accepteren, verwijderen of uitschakelen via de
instellingen van uw browser. U dient zich ervan bewust te zijn dat een dergelijke actie gevolgen kan
hebben voor de beschikbaarheid en de functionaliteit van de website

Voor meer informatie over hoe u cookies kunt beheren, controleer uw browserinstellingen of
bezoek de volgende webpagina’s:
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Android (Chrome)
Blackberry
Iphone or Ipad (Chrome)
Iphone or Ipad (Safari)

4. Privacybeleid
Voor meer informatie over hoe wij via cookies verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken,
verwijzen wij u door naar ons Privacybeleid. Dit Cookiebeleid maakt deel uit van en is opgenomen in
ons Privacybeleid. Door de website te gebruiken, aanvaardt u deze verklaring en ons Privacybeleid
volledig en onvoorwaardelijk.
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5. Contact
Als u verdere vragen heeft over ons Cookiebeleid, kan u ons steeds contacteren via e-mail
of per post:
E-mail:
privacy@cda.be
Per post:
CDA Verzekeringen
Dienst Privacy
Jubelfeestlaan 86,
1080 Brussel
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