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COOKIEBELEID 
 

I. WAAROM IS EEN COOKIEBELEID BELANGRIJK? 
 

Om de onlinediensten van INVEST FOR JOBS NV gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken, 
wordt er gebruik gemaakt van cookies. Door middel van deze cookieverklaring wil INVEST FOR 
JOBS u informeren over de soorten cookies die er gebruikt worden en waarom deze gebruikt 
worden. 
 
Het is daarnaast ook belangrijk dat u weet hoe en wanneer u het gebruik van cookies zelf kan 
bepalen en controleren. INVEST FOR JOBS heeft dan ook geprobeerd om zo eenvoudig en zo 
volledig mogelijk haar cookieverklaring op te stellen, zodat het recht op privacy en de 
gebruiksvriendelijkheid van onze onlinediensten gewaarborgd blijven. 
 
Deze cookieverklaring is van toepassing op alle onlinediensten van INVEST FOR JOBS. 
 
INVEST FOR JOBS is verantwoordelijk voor het beheer en de toepassing van deze 
cookieverklaring. 
 
Kijk regelmatig onze cookieverklaring na. Deze kan op elk moment veranderen, zoals bijvoorbeeld 
in het kader van verandering van onze diensten of een wijziging van de geldende wetgeving. Bij 
belangrijke wijzigingen zal INVEST FOR JOBS u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en 
waar nodig uw toestemming vragen. 
 

II. WELKE PARTIJEN ZIJN ER? 
 
In dit Cookiebeleid wordt verstaan onder:  
 

 INVEST FOR JOBS: INVEST FOR JOBS NV, Auguste Reyerslaan 80, 1030 
SCHAARBEEK, België, ondernemingsnummer 0644.590.437. 

 
 'Gebruiker' of 'u' : iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met INVEST 

FOR JOBS via haar 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). 
 

III. WAT IS EEN COOKIE? 
 
Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf 
van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website 
onthouden.  
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Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde ‘functionele cookies’, die het gebruik van de 
website voor u als bezoeker beter maakt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van ‘niet-functionele 
cookies’ voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te 
verbeteren naar de toekomst.  
 
Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem 
cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. 
 

IV. INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES 
 
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te 
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere 
gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website 
te optimaliseren. 
 
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te 
verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel 
de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers 
zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. 
 
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen 
van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van 
cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze 
cookieverklaring geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en 
hun doel.  
 
Gelieve onze Privacyverklaring te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van 
toepassing zijn op de website. Voor verdere informatie over deze cookieverklaring kan je ons 
contacteren via info@investforjobs.be. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren 
van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.allaboutcookies.org/. 
 

V. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP ONZE WEBSITE? 
 
Hieronder vindt u een overzicht van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden 
op onze website www.investforjobs.be.  
  

Naam Soort Doel Bewaartermijn 
catAccCookies 
 

Necessary Determines whether the visitor has 
accepted the cookie consentbox. This 
ensures that the cookie consentbox will not 
be presented again upon re-en try. 

29 days 

 
PHPSESSID 

Necessary Preserves user session state across page 
requests. 

Session 

_ga 
 

Statistics Registers a unique ID that is used to 
generate statistical data on how the visitor 
uses the web site. 

2 years 

_gat 
 

Statistics Used by Google Analytics to throttle 
request rate.  

1 day 

mailto:info@investforjobs.be
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.investforjobs.be/
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_gid 

Statistics Registers a unique IF taht is used to 
generate staristical data on how the visitor 
uses the website.  

1 day 

Cf7msm_check Statistics  Used in context with the website’s contact 
form.  

Session 

ads/ga-
audiences 
 

Marketing Used by Google AdWords to re-engage 
visitors that are likely to convert to 
customers based on the visitor’s online 
behaviour across websites.  

Session 

NID Marketing Registers a unique ID that identifies a 
returning user’s device. The ID is used for 
targeted ads.  

6 months 

 
VI. HOE KAN IK MIJN COOKIES BEHEREN? 

 
Om cookies te beheren moet je de volgende handelingen uitvoeren via uw browser-instellingen: 
 

Browser Wijze van beheer 
Microsoft Internet 
Explorer 
 

In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’. Op 
het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen - schuifknop naar 
‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt 
cookies uit). Klik op ‘OK’. 

Mozilla Firefox 
 

Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik 
vervolgens op ‘Opties’. Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de 
‘websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is 
aangevinkt. Klik op ‘OK’. 

Google Chrome 
 

Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’. Klik 
op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer 
de knop ‘Content settings’. Selecteer nu ‘Allow local data to be set’. 

Safari  Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in jouw browservenster en 
selecteer de ‘Voorkeur’ optie. Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie 
die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ uit. Klik 
op ‘Save’. 

 
VII. TOEPASSELIJK RECHT 

 
Dit beleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische 
recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. 
 
De rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn exclusief bevoegd om te 
oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze 
verklaring. 
 

VIII.  AANVAARDING 
 
Door de website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van de 
gebruiksvoorwaarden en dit Cookiebeleid. 
 

IX. HEBT U NOG VRAGEN? 
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Hebt u vragen over dit Cookiebeleid of het Privacybeleid van INVEST FOR JOBS, dan kan je 
steeds contact opnemen met INVEST FOR JOBS. 
 
Contactgegevens: 

- Per e-mail: info@investforjobs.be 
- Adres: INVEST FOR JOBS NV, Auguste Reyerslaan 80, 1030 SCHAARBEEK 

mailto:info@investforjobs.be

