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Cookie Policy de Oorgroep 
Naam: 
Ondernemingsnummer: 
Adres: 
Email: 
Telefoonnummer: 
 

de Oorgroep 
0479.972.529 
Herentalsebaan 75, 2100 Antwerpen 
info@eargroup.net 
03/314.13.00 
 

INHOUD 

§ Wat zijn cookies? 
§ Cookies beheren 
§ Welke cookies gebruikt de Oorgroep? 

 

Onze Cookieverklaring beschrijft wat cookies zijn en hoe de Oorgroep cookies gebruikt op 
http://eargroup.net/. Deze cookieverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 07/05/2019 

 

1 WAT ZIJN COOKIES? 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op je computer worden opgeslagen bij het bezoek aan een 
website. Hierdoor kan deze website je handelingen en voorkeuren onthouden gedurende een 
bepaalde periode. Cookies functioneren nooit onafhankelijk en zijn steeds gekoppeld aan een website. 
Cookies verschaffen zich op geen enkele manier toegang tot gegevens die zich op uw computer of 
telefoon bevinden. Er zijn verschillende types cookies die elk hun eigen functie hebben. Hieronder 
worden de verschillende types van cookies opgelijst.  

 

Strikt noodzakelijke 
cookies 

Deze zijn noodzakelijk om het surfen en de daarmee verbonden functies mogelijk 
te maken. Indien je deze cookies weigert, zullen verschillende functies binnen de 
website geheel of gedeeltelijk verstoord worden. 
 

Functionele cookies 
Deze verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website door je keuzes te 
herinneren (bv. taalvoorkeur).  
 

Prestatie/analytische 
cookies 

Deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website om de 
prestatie te verbeteren zoals het aantal bezoekers, de bezoektijd en eventuele 
foutmeldingen.  
 

Advertentiecookies 
Advertentiecookies kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren 
of om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.  
 

Third party cookies 

Deze cookies worden door een samenwerkende organisatie beheerd. Alleen deze 
derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de 
cookie wordt verzameld. 
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2 COOKIES BEHEREN 

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser echter wel zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt 
geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe je je browser instelt, vindt u via de helpfunctie van je browser. 

 

3 WELKE COOKIES GEBRUIKT DE OORGROEP 

COOKIE NAAM DOMEIN COOKIE TYPE COOKIE DOEL BEWAARTIJD 

__utma .eargroup.net Functionele cookie Deze cookie staat ons toe om het surfgedrag te volgen 
en de functionaliteit van de site te beoordelen. Het 
wordt gebruikt om het aantal nieuwe en terugkerende 
bezoekers te berekenen. 
 

2 jaar 

__utmb .eargroup.net Functionele cookie Deze cookie staat ons toe om het surfgedrag te volgen 
en de functionaliteit van de site te beoordelen. Deze 
wordt gebruikt om nieuwe sessies te berekenen.  
 

30 minuten 

__utmc .eargroup.net Functionele cookie Deze cookie wordt gebruikt om de functionaliteit van de 
site te beoordelen en om het surfgedrag van onze 
bezoekers te beoordelen. Het wordt gebruikt als brug tot 
de oude versie van Google Analytics code.  
 

1 sessie 

__utmt .eargroup.net Functionele cookie Deze cookie van Google Analytics wordt gebruikt om de 
aanvraagsnelheid van onze dienst te regelen.  
  

10 minuten 
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__utmz .eargroup.net Functionele cookie Deze cookie onderzoekt het wegverkeer van de 
bezoekers zodat Google Analytics ons kunnen vertellen 
waar onze bezoekers vandaan komen.  
 

6 maanden 

1P_JAR .google.com Advertentiecookie Deze cookie onderzoekt hoe de bezoeker op de site is 
terechtgekomen en wat hij/zij hiervoor bekeek om zo 
meer gerichtere advertenties op andere websites te 
tonen.  
 

1 maand 

CONSENT .google.com Advertentiecookie Deze cookie onderzoekt hoe de bezoeker op de site is 
terechtgekomen en wat hij/zij hiervoor bekeek om zo 
meer gerichtere advertenties op andere websites te 
tonen.  
 

18 jaar 

NID .google.com Advertentiecookie Deze cookie van DoubleClick wordt gebruikt om de 
bezoekers van onze site te profileren om zo op andere 
websites meer relevante advertenties te tonen.  
 

6 maanden 

 

 


