
COOKIEBELEID SILBLOXX BV 

Versie april 2022 

1. Over dit cookiebeleid  

Dit cookiebeleid (hierna genoemd het "Cookiebeleid") is van toepassing op alle websites en online 
applicaties van het volgende bedrijf:   
 
SILBLOXX BV 
8810 Lichtervelde 
Industrielaan 17 bus A 
Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0444.606.428 
 
(Hierna: "Silbloxx", "wij", "ons") 
 
Silbloxx maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring op haar website: https://www.silbloxx.com/ 
(hierna genoemd de "Website") te verbeteren. Deze cookies maken bepaalde functies op de Website 
mogelijk en registreren hoe bezoekers de Website gebruiken. Met dit Cookiebeleid wil Silbloxx u als 
bezoeker van de Website informeren over de cookies en andere trackingmethoden die Silbloxx gebruikt. 
  
2. Wat zijn cookies?  

 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die van de Website of diensten worden overgebracht en op het 
apparaat van de bezoeker worden opgeslagen wanneer hij de Website raadpleegt. De server van een 
website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst en heeft geen toegang tot andere 
informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of 
mobiel apparaat opgeslagen in een specifieke map van uw browser. Cookies maken de interactie tussen 
de bezoeker en de Website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te 
navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om 
de inhoud van de Website relevanter te maken voor de bezoeker en om deze aan te passen aan zijn 
persoonlijke voorkeur en behoeften. 
 
3. Soorten cookies  
 
De cookies van Silbloxx zijn permanente cookies (cookies die de Website of diensten in staat stellen om 
te "onthouden" wie u bent en om uw voorkeuren binnen onze Website of diensten te onthouden en die 
op uw computer of apparaat blijven staan nadat u uw browser hebt gesloten of uw sessie in de toepassing 
of dienst hebt verlaten). 
 
4. Wij gebruiken de volgende verschillende soorten cookies: 

 
a. Voorkeuren van bezoekers 

 
Deze cookies worden door ons ingesteld en alleen wij kunnen ze lezen. Ze onthouden of u hebt 
ingestemd met het Cookiebeleid van de Website (of dit hebt geweigerd): 

Naam Bewaringsduur Inhoud Doel 
Cookies-agreed 100 dagen  Level van aanvaarde 

cookies 
Cookies-agreed-
categories 

100 dagen  Categorieën van 
cookies die aanvaard 
zijn 



Cookies-agreed-version 100 dagen 
 

 Versie van de cookie 
compliance module 

 

b. Operationele cookies  
 
SILBLOXX gebruikt dit soort cookies niet. 
 
c. Authenticatiecookies 

 
Deze cookies worden opgeslagen wanneer u inlogt op de Website, met behulp van onze inlogdienst. 
Wanneer u dit doet, accepteert u ook ons privacybeleid, dat u hier kan terugvinden 
http://www.silbloxx.com/privacyverklaring. 
 

Naam  Bewaringsduur Inhoud Doel 
XSRF-TOKEN Aanhoudend  Bewaren van ingelogde 

gebruikers 
 
d. Technische cookies 

 
SILBLOXX gebruikt dit soort cookies niet. 
 

 
e. Analytische cookies 

 
Wij gebruiken deze cookies voor intern onderzoek naar hoe wij de dienstverlening aan al onze 
gebruikers kunnen verbeteren.  
 
De cookies beoordelen simpelweg hoe u met onze Website omgaat. 

Naam Bewaringsduur Inhoud Doel 
_ga_ 2 jaar / Statistische cookie 

van Google 
Analytics die 
gebruikt wordt om 
unieke gebruikers te 
identificeren en 
website views te 
tellen. 
 

_gid 
 

24 uur / Analytische cookie 
van Google 
Analytics die 
gebruikt wordt om te 
analyseren hoe 
gebruikers de 
website gebruiken.  
 

_hjid 
 

12 maanden  Analytische cookie 
die ons inzicht geeft 
in waar gekeken en 
geklikt wordt op 
onze website, zodat 



wij kunnen 
analyseren hoe onze 
website te 
verbeteren.  Deze 
cookie wordt 
geplaatst bij het 
bezoek aan een 
pagina waarop de 
Hotjar code 
staat.  De cookie 
bevat een unieke 
identificatiecode die 
het mogelijk maakt 
om de zelfde 
gebruiker op 
meerder pagina’s en 
sessie te volgen.  
 

 
f. Sociale media cookies   

 
Wij gebruiken sociale media cookies om u gemakkelijker te laten communiceren met sociale media, 
zoals Facebook en Instagram. Wij hebben geen controle over sociale media cookies en zij geven ons 
geen toegang tot uw sociale media accounts.    

Naam  Bewaringsduur Inhoud Doel 
_fbp  3 maanden Facebook cookie Gebruik door 

Facebook voor 
advertentiedoeleinden 

LinkedIn 
cookie 

3 maanden www.linkedin.com/legal/l/cookie-
table  

Gebruik door 
LinkedIn voor 
advertentiedoeleinden 

 
g. Marketing cookies  

 
Wij gebruiken marketing cookies om ervoor te zorgen dat de advertentie die u ontvangt, relevant is en 
aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren. 

Naam Bewaringsduur Inhoud Doel 
gcl_au  3 maanden  Gebruikt door Google 

AdSense om te 
experimenteren met 
advertentie-efficiëntie  

 
5. Rechtsgronden  

 
De toepasselijke wetgeving staat ons toe persoonsgegevens te verwerken indien wij op grond van de 
(privacy)wet een verwerkingsgrond hebben om dit te doen.  
Wanneer wij uw persoonsgegevens via cookies verwerken, baseren wij ons op een van de volgende 
rechtsgronden voor verwerking:  

- Gerechtvaardigde belangen: operationele cookies 
- Uw toestemming: bezoekersvoorkeuren, authenticatiecookies, analytische cookies, sociale 

media cookies, marketing cookies  
 



6. Hoe schakelt u cookies uit? 
 

U kunt uw browser of onze Website of dienst configureren om cookies te beperken of alle cookies te 
blokkeren indien u dat wenst. Als u cookies uitschakelt, kan dit echter invloed hebben op uw gebruik 
van bepaalde delen van onze Website of diensten.  
 
Voor meer informatie over cookies en instructies over hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen, 
raadpleegt u sites zoals www.allaboutcookies.org en https://cookiepedia.co.uk/. 
 
 
7. Verdere informatie – Privacybeleid 

 
Gelieve ons Privacybeleid, dat u hier kan vinden http://www.silbloxx.com/privacyverklaring, 
aandachtig te lezen voor meer informatie over de privacyregels die van toepassing zijn op onze Website 
en diensten. Ons Cookiebeleid en Privacybeleid zijn met elkaar verbonden. Het is mogelijk dat wij 
bepaalde cookies gebruiken om uw (persoons)gegevens te verzamelen met betrekking tot het gebruik 
van onze diensten. In ons Privacybeleid kunt u lezen welke (persoons)gegevens wij verzamelen, hoe wij 
de gegevens verzamelen, voor welke doeleinden en hoe wij met de gegevens omgaan en deze 
beschermen. 
 
8. Wijzigingen aan ons Cookiebeleid 

 
Dit Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd in geval van nieuwe toepassingen, indien onze 
diensten dit vereisen of indien de toepasselijke wetgeving dit vereist. Wij zullen u op de hoogte stellen 
wanneer er belangrijke wijzigingen zijn en zo nodig om uw toestemming vragen. 
 
9. Vragen en/of opmerkingen 

 
Mocht u na het lezen van dit Cookiebeleid nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot 
Cookies, dan kunt u contact met ons opnemen via info@silbloxx.com. 
Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 28/04/22. 


