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Laatst gewijzigd op 5 juni 2020. 

LIFE maakt gebruik van “cookies” telkens wanneer u gebruik maakt van de Website. 

In deze cookieverklaring informeren wij u over ons gebruik van cookies.  

Wij benadrukken dat bepaalde functionaliteiten van de Website niet beschikbaar zullen zijn 
wanneer u de desbetreffende cookies niet aanvaardt.  

Ons gebruik van cookies is onderworpen aan deze cookieverklaring. Aangezien cookies ook 
persoonsgegevens kunnen bevatten, wordt de verwerking ervan mede geregeld door onze 
privacyverklaring die u kan vinden op onze Website.  

Voor vragen en/of opmerkingen dient u contact op te nemen met privacy@life.be. 

1. Definities 
  
“LIFE” betekent Living in Funky Environments, afgekort L.I.F.E., een naamloze vennootschap naar 
Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen (België), Mechelsesteenweg 64 bus 
401, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0404.837.814.  

“Website” betekent www.ilovelife.be.  

2. Wat zijn “cookies”? 
   

Een “cookie” is informatie die via de server van de Website naar uw toestel wordt verzonden en 
wordt opgeslagen op de harde schijf van het toestel wanneer u de Website bezoekt. Cookies helpen 
ons om uw toestel te herkennen wanneer u de Website gebruikt. De server van de Website kan 
enkel de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere bestanden die 
op uw toestel zijn opgeslagen.  

Dit helpt LIFE om de werking gebruiksvriendelijker te maken en u een gepersonaliseerde service te 
bieden.  

Onder “cookies” worden ook zogenaamde “scripts” begrepen. Een script is een programmeercode 
die wordt gebruikt om de Website optimaal en interactief te laten functioneren. 

Ten slotte omvatten “cookies” ook “webbeacons”, “pixeltags” of “sociale media cookies”. Deze 
cookies worden gebruikt voor de integratie van sociale media-websites in de Website.  

3. Soorten cookies 

Er bestaan verschillende soorten cookies: 

Herkomst 

Eerste partij cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons op de Website geplaatst worden. 

http://www.ilovelife.be


Derde partij cookies zijn cookies die door derden op de Website geplaatst worden. Dit betekent dat 
de Website elementen van andere websites opneemt. 

Levensduur 

Permanente cookies zijn cookies die op uw toestel aanwezig blijven voor de levensduur van de 
cookie. Ze worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt. 

Sessie cookies zijn cookies die de handelingen van de gebruiker vereenvoudigen en aan elkaar 
linken tijdens de browser sessie. Telkens u het browserscherm opent, worden deze cookies tijdelijk 
geplaatst. Sessie cookies worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten. 

Functie en doeleinden 

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat alle onderdelen van de Website optimaal 
functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de 
Website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst. 

Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende onderdelen van de Website te 
navigeren en bepaalde functionaliteiten te gebruiken. Deze cookies laten niet toe om u als individu 
te identificeren.  

Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal 
functioneren.  

Niet-functionele cookies zijn cookies die voor statistische, sociale en marketing doeleinden worden 
geplaatst en staan los van de technische ondersteuning van de Website. Uw uitdrukkelijke 
toestemming is vereist voor het plaatsen van deze cookies. 
  
Analytische cookies zijn cookies die weergeven hoe u de Website gebruikt. Op basis van deze 
verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en 
inhoud van de Website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren. 

Via marketing cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een 
profiel, opgesteld op basis van uw surfgedrag op de Website, krijgen zowel wij als derden inzicht in 
de campagneprestaties. 

Indien sociale netwerk websites via de Website sociale media cookies plaatsen om (uw) gegevens 
te verzamelen, hebben wij geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze 
gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van de 
betreffende sociale netwerk website, die desgevallend opgegeven wordt in onderstaande lijst van 
actieve cookies in artikel 5. Hou er rekening mee dat de privacyverklaring op elk moment door de 
sociale netwerk websites gewijzigd kan worden. 

4. Rechtsgronden  

De verwerking van functionele cookies is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, aangezien de 
functionele cookies vereist zijn voor de goede werking en beveiliging van de Website.  

De overige cookies zullen niet geplaatst worden tenzij de Website hiervoor uw toestemming 
gekregen heeft. 



5. Welke cookies worden gebruikt op de Website?  
 
Hieronder vindt u een gedetailleerde opsomming en beschrijving van de door LIFE gebruikte 
cookies op de Website: 

Frontend language  

• Type: eerste partij 
• Soort: functionele cookie 
• Levensduur: 2 maanden 
• Omschrijving: Bewaart de voorkeurstaal van de gebruiker. 

Track 

• Type: eerste partij 
• Soort: analytische cookie 
• Levensduur: 12 maanden 
• Omschrijving: Unieke ID per bezoeker voor het tracken van de gebruikersflow.  

PHPSESSID 

• Type: eerste partij 
• Soort: noodzakelijke cookie 
• Levensduur: sessie 
• Omschrijving: Aanmaken PHP. Bevat geen persoonsgegevens.  

Cookiebar status 

• Type: eerste partij 
• Soort: functionele cookie 
• Levensduur: 7 dagen 
• Omschrijving: Cookie om de cookie-notificatie niet opnieuw te tonen bij een volgend 
bezoek. 

Google Analytics 

• Type: derde partij 
• Soort: analytische cookie 
• Levensduur: 2 jaar  
• Privacy: https://policies.google.com/privacy 
• Omschrijving: Verzamelen van informatie over hoe u onze website gebruikt. We gebruiken 

de informatie om rapporten samen te stellen om ons te helpen de website te verbeteren. 

_ga (Google Analytics) 

• Type: derde partij 
• Soort: analytische cookie 
• Levensduur: 38 maanden 
• Privacy: https://policies.google.com/privacy 
• Omschrijving: Om gebruikers te onderscheiden.  

_gat (Google Analytics) 

• Type: derde partij 



• Soort: analytische cookie 
• Levensduur: 38 maanden 
• Privacy: https://policies.google.com/privacy 
• Omschrijving: Om het aantal verzoeken dat moet worden gedaan aan doubleclick.net te 

beperken.  

datr (Facebook) 

• Type: derde partij 
• Soort: marketing cookie 
• Levensduur: 24 maanden 
• Privacy: https://www.facebook.com/policies/cookies   
• Omschrijving: Wanneer een webrowser facebook.com bezoekt en de cookie helpt ons om 

verdachte inlogactiviteiten te identificeren en gebruikers veilig te houden.  
  
dpr (Facebook) 

• Type: derde partij 
• Soort: marketing cookie 
• Levensduur: 2 maanden 
• Privacy: https://www.facebook.com/policies/cookies   

fr (Facebook) 

• Type: derde partij 
• Soort: marketing cookie 
• Levensduur: 3 maanden 
• Privacy: https://www.facebook.com/policies/cookies   

sb (Facebook) 

• Type: derde partij 
• Soort: marketing cookie 
• Levensduur: 24 maanden 
• Privacy: https://www.facebook.com/policies/cookies   

6. Toestemming  

Het is enkel toegestaan om zonder uw toestemming cookies op uw toestel op te slaan indien het 
bezoek aan de Website onmogelijk is zonder gebruik te maken van de cookie dan wel indien de 
cookie noodzakelijk is voor de dienst verleend door de Website. Indien niet aan deze voorwaarden 
voldaan is, zullen wij de desbetreffende cookies enkel plaatsen nadat wij uw toestemming 
verkregen hebben. 

Deze toestemming verleent u wanneer u de Website voor het eerst bezoekt, door te klikken op 
“Alle cookies” om alle cookies te aanvaarden of “Minimale cookies” om enkel het gebruik van de 
functionele cookies te aanvaarden. Verder heeft u ook de mogelijkheid uw voorkeuren in te stellen 
door te klikken op “cookies beheren”, waarbij u kan kiezen van welke cookies u het gebruik 
aanvaardt. 

De toestemming kan u steeds intrekken door op de knop “….” in de sectie “cookies beheren” te 
klikken. 



7. Hoe kan u cookies beheren of verwijderen? 

In de footer van de Website kan u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kan u zelf 
aangeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet.  

Indien alle cookies zijn uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat de Website niet of niet optimaal 
werkt.  

* * * 
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