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Cookiebeleid 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat tijdens het bekijken van websites wordt meegestuurd en door een 
browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend 
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan onze website www.kkush.be  kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om de 
website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om 
uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren. 

Als u de website www.kkush.be wenst te consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt voor een 
optimale surfervaring. 

Welke cookies worden er gebruikt? 

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen
gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de
website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen
van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer
maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn
bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

3. Performantie cookies

Deze website maakt ook gebruik van performantie cookies. Met dit soort cookies wordt informatie verzameld
over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te
verbeteren, aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te
vergroten.
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Indien u akkoord gaat dat wij dit soort cookies plaatsen, dan dient u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming te 
geven. Dit kan via de knop “cookies instellen” onderaan de website van www.kkush.be. 

4. Derdepartij cookies

Ter ondersteuning van onze statutaire doeleinden, kan onze website ook elementen van andere partijen
bevatten zoals sociale mediaknoppen of hyperlinks naar websites van derde partijen. Wanneer deze elementen
door de browser of andere software vanop websites van derden worden opgehaald, kunnen deze websites ook
cookies plaatsen bij de bezoeker. Deze derde partij cookies stellen derden in staat om het gedrag van de
internetgebruikers te volgen, zodat zij in de toekomst nauwkeuriger en doelgerichter reclame kunnen plaatsen
tijdens de toekomstige surfsessies van de internetgebruiker.

Om de inhoud van derden te bekijken, dient u hun specifieke voorwaarden te aanvaarden. Dit omvat tevens hun
cookiebeleid, waarover wij geen controle hebben en dus ook niet verantwoordelijk voor kunnen worden geacht.
Als u deze inhoud niet bekijkt, worden er op uw toestel geen cookies van derden geplaatst.

Indien u akkoord gaat dat wij dit cookies plaatsen, dan dient u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming te geven.

Cookies beheren en/of verwijderen 

U kunt uw keuze te allen tijde aanpassen. Indien u bijvoorbeeld niet langer wenst dat er bepaalde cookies door ons 
worden geplaatst (of derden), dan kunt u uw toestemming steeds intrekken door te klikken op de knop “open 
toestemmingsvenster” in ons cookiebeleid. Omgekeerd kunt u steeds uw toestemming hiertoe via deze weg 
(her)activeren. 

Tevens kunt u uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van 
cookies niet langer mogelijk is. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer 
of mobiel apparaat. 

Hoe u dit doet voor de meest gebruikte browsers, kan u terugvinden via onderstaande links: 

● Internet Explorer
(https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-
ede5947fc64d ) 

● Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl )
● Firefox

(https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen) 

Gebruikt u een andere browser? Kijk dan na of de procedure voor uw browser is opgenomen op de 
website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. 
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Verwerking persoonsgegevens 

In de mate dat bij het plaatsen van cookies, persoonsgegevens worden verwerkt, dan verbinden wij er ons toe om dit te 
doen in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer informatie over de manier waarop wij 
omgaan met uw persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze privacyverklaring, welke tevens kan worden geraadpleegd 
onderaan de website www.kkush.be onder de link “privacyverklaring”. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen 
kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens 
gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kan deze terugvinden in de 
instellingen van uw browser (zie hierboven). 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen per brief of per e-mail aan het adres: 

De Vergadering der Afgevaardigden van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (afgekort: VDA-ADD) vzw 

Wagenstraat 16 

2490 Balen 

secretarisgeneraal@vda-add.be 

In geval van betwisting is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 
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