
Geomove: Cookie Policy 
Elke gebruiker onder de leeftijd van 13 jaar moet dit Cookie Policy doornemen met een ouder 
of wettelijke voogd ("verwijzende volwassene") die ook zijn of haar registratie moet valideren.  

Elke verwijzende volwassene accepteert dit Cookiebeleid namens henzelf en dat van het kind. 

1. Algemene informatie 

Dit Cookie Policy is van toepassing op het gebruik van cookies door de NGO Geomoun, 
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1325 Corroy-le-Grand, Chemin de la Dîme 
43, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0472.089.102 
(hierna "Geomoun" of "NGO Geomoun") op haar website www.geomove.net, haar 
subdomeinen en/of bestanden, toepassingen, diensten en alle andere middelen die verband 
houden met informatie- en communicatietechnologieën (hierna "Website").  

De cookies van de Websitegebruiker worden verzameld in overeenstemming met de 
bepalingen van dit Cookiebeleid.  

2. Hoe Geomove cookies gebruikt? 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden of kleine blokken informatie die op de browser van een 
gebruiker worden opgeslagen. Wanneer de Gebruiker vervolgens dezelfde Website opnieuw 
bezoekt, kunnen de gegevens die in de cookie zijn opgeslagen door de Website worden 
opgehaald om de Website op de hoogte te stellen van de eerdere activiteit van de Gebruiker. 
Dit helpt de Website om informatie over het bezoek van de Gebruiker te onthouden. De 
gebruiker kan ervoor kiezen om cookies in of uit te schakelen. Cookies bevatten meestal geen 
informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we 
opslaan kan worden gekoppeld aan informatie die is opgeslagen in of verkregen door middel 
van cookies. Meer informatie is te vinden op www.allaboutcookies.org of 
www.aboutcookies.org. 

Doelstellingen van Cookiegebruik 

Geomove gebruikt cookies om de voorkeuren van de Gebruiker op deze Website op te slaan 
en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Cookies worden ook gebruikt om 
de Gebruiker in staat te stellen te navigeren op de Website en om bepaalde functionaliteiten 
aan te bieden. Een ander gebruik van cookies is om een veilig bezoek aan de Website te 
garanderen. Ze helpen ons ook om het bezoek aan de Website voor de Gebruiker te 
optimaliseren. 



3. Welke informatie wordt verzameld? 

Cookies kunnen klikken op bepaalde knoppen, verbindingen of een registratie van de door de 
Gebruiker bezochte pagina's bevatten. 

Het cookiebeleid is in overeenstemming met de Belgische wet (Belgische wet van 10 januari 
2012 betreffende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, MB 20/09/2012). 

4. Welke soorten cookies worden gebruikt? 

Naam Gebruikscategorie Beschrijving Voorbeelden 

Cookies strikt 
noodzakelijk 

Beveiligingsprocedure Deze cookies zijn strikt 
noodzakelijk om de 
Gebruiker in staat te 
stellen zich te 
verplaatsen op de 
Website of om bepaalde 
gevraagde 
functionaliteiten te 
kunnen aanbieden. 

 

Tracking Cookies Voorkeuren Deze cookies blijven na 
de sessies van de 
gebruikers. Indien een 
cookie een maximale 
leeftijd van 1 jaar heeft, 
dan worden voor de 
duur van dat jaar de 
initiële waarden die in 
die cookie zijn 
gedefinieerd, bij elk 
bezoek aan die server 
naar de server gestuurd. 
Dit type cookie wordt 
gebruikt om een 
essentieel stukje 
informatie vast te 
leggen, zoals hoe een 
Gebruiker in eerste 
instantie op deze 
Website terecht is 
gekomen. 

Voorkeurstaal: zodra de 
gebruiker zijn 
voorkeurstaal heeft 
gekozen, zorgt de 
tracking cookie ervoor 
dat de inhoud bij een 
volgend bezoek in de 
voorkeurstaal van de 
gebruiker wordt 
gepresenteerd. 

Prestatiecookies Analytics Deze cookies helpen de 
prestaties van de 
Website te verbeteren 
om de Gebruiker een 

Google Analytics helpt 
Geomoun om te 
analyseren hoe 
Gebruikers de Website 
gebruiken. Het 



betere ervaring te 
bieden. 

registreert het aantal 
Gebruikers en geeft 
informatie over hun 
algemene gedrag, zoals 
de typische duur van een 
bezoek of het 
gemiddelde aantal 
pagina's dat een 
Gebruiker heeft gezien. 

 
Authenticatie, 
beveiliging en naleving 

Bedoeld om fraude te 
voorkomen, gegevens te 
beschermen tegen 
onbevoegde derden en 
te voldoen aan 
wettelijke eisen.  

Zo gebruiken we 
bijvoorbeeld cookies om 
te bepalen of u bent 
ingelogd. 

Functionaliteitskoekjes Kennisgevingen Bedoeld om 
kennisgeving van 
informatie of opties 
waarvan wij denken dat 
ze uw gebruik van de 
Service kunnen 
verbeteren, toe te staan 
of te voorkomen.   

We gebruiken 
bijvoorbeeld een cookie 
om u het 
registratiebericht niet te 
laten zien als u het al 
heeft gezien. 

Het richten van cookies Reclame Gericht op het 
relevanter maken van 
reclame voor gebruikers 
en van grotere waarde 
voor adverteerders. 

We kunnen bijvoorbeeld 
cookies gebruiken om 
advertenties te leveren 
op basis van uw 
interesses, zoals 
advertenties die worden 
weergegeven op basis 
van uw bezoeken aan 
andere sites, of om ons 
te vertellen of u onlangs 
op een advertentie hebt 
geklikt. 

5. Cookiebeheer in uw browser 

Sommige mensen staan liever geen cookies toe. Daarom geven browsers de possibilité́ om 
cookies te beheren. Bezoek de websites van de verschillende browsers om te leren hoe u het 
opslaan van cookies kunt blokkeren. Het is ook mogelijk om de momenteel op uw computer 
geïnstalleerde cookies te verwijderen.  



6. Verandering in Cookie Policy 

Geomoun kan dit Cookiebeleid te allen tijde aanpassen door een nieuwe versie op de website 
te publiceren. Het is recommandé́ voor de Gebruiker om het Cookiebeleid regelmatig te 
controleren.  


