
Cookie-beleid 

Welke website? 

Dit document bespreekt het gebruik van cookie(s) op de website https://www.nwv-nd.be, hierna “deze 

website” genoemd. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op uw apparaat worden gezet om gegevens over 

voorkeuren en het gebruik van websites op te slaan. Er zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn, cookies 

voor analyse van het gebruik van een website en cookies met advertentie- en profileringsdoeleinden. 

Cookies blokkeren of toestaan? 

Als U niet wilt dat websites cookies op uw apparaat opslaan, kunt U niet-noodzakelijke cookies blokkeren. 

Door dit te doen, worden sommige pagina's mogelijk niet goed weergegeven of wordt er door de website 

een bericht weergegeven dat U cookies moet toestaan om die website of websitepagina te bekijken. 

Deze website gebruikt enkel een noodzakelijke / functionele cookie en er moet hier voor, 

overeenkomstig met de reglementering van de Gegevensbeschermingsauthoriteit, geen 

toestemming gevraagd worden. 

Meer algemeen kunt U ook cookies weigeren voor alle of voor bepaalde websites via instellingen van uw 

browser. 

Of als U de browser opstart in “private” of “incognito” modus dan worden na het sluiten van de browser de 

cookies verwijderd.  U verliest echter ook de voorkeuren die U ingesteld heeft. 

 Raadpleeg de cookie-instellingen van uw browser: 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 

• Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop 

• Microsoft: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

• Apple: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac 

Of ga naar de helppagina van uw browser. 

Welke cookie(s) gebruikt deze website en waarom? 

Cookie: PHPSSEID 

• Geplaatst door: nwv-nd.be, domein: nwv-nd.be 

• Waarom: unieke referentie gebruikt door PHP (= de achterliggende programmeertaal voor de 

ontwikkeling en weergave van deze website) 

• Categorie: noodzakelijk / functioneel 

• Verloopt na: bij sluiten browser 

Wat met links? 

Op deze website staan ook links naar andere websites.  Die andere websites worden geopend op een 

afzonderlijk tabblad en vallen buiten de verantwoordelijkheid van deze website. Die andere websites 

moeten op hun beurt zelf voldoen aan de regels. 

Contact 

Nievdonckse Watersportvereniging vzw 
Dendermondsesteenweg 13a, 9290 Berlare 
Emailadres: admin@nwv-nd.be 
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