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Cookieverklaring 
 

De Website (https://www.truncus.eu) maakt gebruik van cookies. Dit kunnen 
eigen cookies zijn (eerstepartijcookies) en cookies van derden wiens diensten 
op de Website (kunnen) gebruikt worden (derdepartijcookies). Deze 
cookieverklaring informeert u over het gebruik van deze cookies. 
 
Deze cookieverklaring is het laatst bijgewerkt op 03 februari 2020. 
 
Indien u Truncus toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan u deze 
instelling te allen tijde wijzigen. Dit doet u via het venster ‘Configureer cookies’ op elke webpagina van 
Truncus. 
 
 

1. Wat zijn Cookies? 
 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken de Website op uw computer worden bewaard. 
In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Wanneer u de Website later opnieuw bezoekt, wordt 
deze informatie opnieuw naar onze servers of naar die van de betreffende derde partij teruggestuurd. 
Op die manier herkent de Website uw browser en kan u de Website opnieuw raadplegen volgens uw 
persoonlijke voorkeuren. 

 

Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door 
onze privacyverklaring. 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. 

 

2. Hoe worden Cookies ingedeeld? 
 

2.1. Herkomst 
 
Eerstepartijcookies zijn cookies die rechtstreeks door Truncus op de Website geplaatst worden. 
 
Derdepartijcookies zijn cookies die door derden op de Website geplaatst worden, met name doordat 
Truncus elementen van andere websites incorporeert. 
 

2.2. Levensduur 
 
Permanente cookies: blijven op uw apparaat aanwezig voor de levensduur van het cookie. Ze worden 
geactiveerd telkens u de Website bezoekt. 
 
Sessie cookies: vereenvoudigen en linken de handelingen van de gebruiker aan elkaar tijdens de 
browersessie. Telkens u het browerscherm opent, worden deze cookies tijdelijk geplaatst. Sessie 

https://www.truncus.eu/
https://truncus.eu/nl/juridische-informatie
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cookies worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten. 
 

2.3. Functie/doeleinde 
 
Functionele cookies: zorgen ervoor 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. 
 
Niet-functionele cookies: worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en 
staan los van de technische ondersteuning van de Website en voldoen niet aan de voorwaarden om 
vrijgesteld te worden van de toestemmingsverplichting. Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor 
de plaatsing van deze cookies. 

 

 Analytische cookies geven weer 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 klik- en surfbedrag op de site, krijgen zowel de Website 

als derden inzicht in de campagneprestaties. 

 
Hieronder worden tevens de socialemediacookies verstaan. De artikelen en video’s die u op de 
Website bekijkt, kan u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren 
van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van socialemedianetwerken, zodat deze 
u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen. Daarnaast plaatsen 
socialemedianetwerken ook cookies wanneer we hun content integreren in onze artikels, 
bijvoorbeeld wanneer een Instagram-filmpje wordt ingeladen. 
 
Indien sociaalnetwerksites via onze Website deze cookies plaatsen om (uw) gegevens te 
verzamelen, heeft Truncus geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze 
gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaringen van de 
sociaalnetwerksites, die telkens opgegeven worden in onderstaande lijst van actieve cookies. 
Houd er rekening mee dat deze privacyverklaringen op elk moment door de 
sociaalnetwerksites gewijzigd kunnen worden. 

 

3. Welke cookies gebruikt Truncus? 
 

3.1. Functionele cookies – Eerstepartijcookies 
 
De Website maakt gebruik van cookies die uw cookiekeuze bewaren. Dit zijn cookies die lokaal in een 
map uw computer worden bewaard. Op die manier wordt uw keuze bij een volgend bezoek herkend. 
Net zoals de andere functionele cookies hieronder zijn die noodzakelijk voor de werking van de 
Website en kan u ze niet weigeren indien u de Website wil gebruiken.  
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Naam Vervaltermijn Inhoud Doel 

cc-hide 30 dagen Deze cookie wordt 

geplaatst indien u 

alle cookies 

accepteert. 

Weten welke 

cookies geplaatst 

mogen worden. 

cc-cookie-necessary 30 dagen Deze cookie wordt 

geplaatst indien u 

enkel de 

noodzakelijke 

cookies accepteert. 

Weten welke 

cookies geplaatst 

mogen worden. 

cc-cookie-marketing 30 dagen Deze cookie wordt 

geplaatst indien u 

de 

marketingcookies 

accepteert. 

Weten welke 

cookies geplaatst 

mogen worden. 

cc-cookie-analytics 30 dagen Deze cookie wordt 

geplaats indien u 

de analytische 

cookies accepteert. 

Weten welke 

cookies geplaatst 

mogen worden. 

frontend_language 1 maand Uw taalkeuze  Zo blijft uw 

taalvoorkeur 

bewaard, opdat u 

het niet bij elk 

bezoek opnieuw 

moet kiezen. 

PHPSESSID Sessie  Unieke PHP ID Deze sessie cookie 

wordt standaard 

door PHP gebruikt 

bij de communicatie 

tussen de 

webserver en de 

browser. Elke 

bezoeker krijgt van 

PHP een unieke en 

automatische ID. 

PHP is een 

programmeertaal 

die gebruikt wordt 

bij de communicatie 

tussen uw browser 

en de webserver 

waar de Website op 

gepubliceerd is. 
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Zonder deze 

communicatie kan u 

de Website niet 

lezen.   

 
Deze cookies kan u niet weigeren als u de Website wil bezoeken. 
 

3.2. Niet-functionele cookies: Analytische Cookies - Derdepartijcookies 
 
De Website maakt ook gebruik van Google Analytics. Deze cookies houden bij hoe vaak u de Website 
bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, en hoe lang u de Website 
bezoekt. Deze gegevens laten toe om statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen 
in de manier waarop mensen gebruik maken van de Website, zodat wij de structuur en inhoud van 
ervan kunnen verbeteren. U kan deze cookies uitschakelen door te surfen naar 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Naam Vervaltermijn Inhoud Doel 

_ga  2 jaar  Gebruikersidentificatie. Analyse van 

websitebezoeken 

_gat 1 minuut Verzoekrate beperken. Analyse van 

websitebezoeken 

_gid 24 uur Volgt uw pad door 

website. 

Analyse van 

websitebezoeken 

AMP_TOKEN 30 seconden tot 1 

jaar 

Bevat een token dat kan 

worden gebruikt om een 

client-ID op te halen uit 

de AMP-client-ID-

service. Andere 

mogelijke waarden 

duiden op opt-out, 

inflight-verzoek of een 

fout bij het ophalen van 

een client-ID van de 

AMP-client-ID-service. 

Analyse van 

websitebezoeken 

_gac_<property-

id> 

90 dagen Bevat 

campagnegerelateerde 

informatie voor de 

gebruiker. Als u uw 

Google Analytics- en 

Google Ads-accounts 

hebt gekoppeld, lezen 

Google Ads-website-

Analyse van 

websitebezoeken 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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conversietags deze 

cookie tenzij u zich 

afmeldt. 

__utma 2 jaar vanaf 

instelling/update 

Het aantal keer dat u de 
Website bezoekt, 
wanneer uw eerste 
bezoek en wanneer uw 
laatste bezoek was. 
 

Analyse van 

websitebezoeken 

__utmb, _utmc __utmb vervalt na 

elke sessie, __utmc 

30 minuten na het 

laatste 

paginabezoek. 

Tijdstip wanneer u de 
Website binnenkomt en 
wanneer u hem verlaat.   

Analyse van 

websitebezoeken 

__utmt 10 minuten Verlaagt de 
aanvraagsnelheid van de 
service, waardoor de 
verzameling van 
gegevens op sites met 
veel verkeer beperkt 
wordt.   

Analyse van 

websitebezoeken 

__utmv 2 jaar vanaf 

instelling/update 

Wordt gebruikt om 
aangepaste variabele 
gegevens op 
bezoekersniveau op te 
slaan.   

Analyse van 

websitebezoeken 

__utmz 6 maanden vanaf 

instelling/update 

Waar u vandaan komt, 
welke zoekmachine u 
gebruikt, op welke link u 
geklikt hebt, welke 
zoekwoorden u 
gebruikte en waar en 
wanneer u zich bevond 
toen u de Website 
binnenkwam.  

Analyse van 

websitebezoeken 

 
Deze cookies kan u weigeren als u de Website wil bezoeken. 
 

3.3. Niet-functionele cookies: Analytische cookies - Derdepartijcookies 
 
De website maakt ook gebruik van de tracking tool “Hotjar”. Deze cookies worden gebruikt om het 
surfgedrag van de bezoekers op de Website te tracken en te analyseren. Deze gegevens laten toe om 
statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik 
maken van de Website, zodat wij de structuur en inhoud van er van kunnen verbeteren. U kan deze 
cookies uitschakelen door te surfen naar https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out  
 

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
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Naam Vervaltermijn Inhoud Doel 

_hjTLDTest Sessie Wanneer het Hotjar-
script wordt 
uitgevoerd, 
proberen we het 
meest generieke 
cookiepad te 
bepalen dat we 
moeten gebruiken, 
in plaats van de 
hostnaam van de 
pagina. Dit wordt 
gedaan zodat 
cookies kunnen 
worden gedeeld 
tussen subdomeinen 
(waar van 
toepassing). Om dit 
te bepalen, 
proberen we de 
_hjTLDTest-cookie 
op te slaan voor 
verschillende 
alternatieven voor 
URL-substring totdat 
deze mislukt. Na 
deze controle wordt 
de cookie 
verwijderd. 

Analyse van 
websitebezoeken. 

_hjCachedUserAttributes Sessie  Deze cookie slaat 
gebruikersattributen 
op die worden 
verzonden via de 
Hotjar Identify API, 
wanneer de 
gebruiker niet in de 
steekproef zit. Deze 
attributen worden 
alleen opgeslagen 
als de gebruiker een 
Hotjar Feedback-
tool gebruikt. 

Analyse van 
websitebezoeken. 

_hjid 365 dagen Deze cookie wordt 
ingesteld wanneer 
de klant voor het 
eerst op een pagina 

Analyse van 
websitebezoeken. 
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met het Hotjar-
script terechtkomt. 
Het wordt gebruikt 
om de Hotjar-
gebruikers-ID te 
behouden, uniek 
voor die site in de 
browser. Dit zorgt 
ervoor dat gedrag bij 
volgende bezoeken 
aan dezelfde site 
wordt 
toegeschreven aan 
hetzelfde 
gebruikers-ID. 

_hjIncludedInSample 365 dagen Deze sessie-cookie is 
ingesteld om Hotjar 
te laten weten of die 
bezoeker is 
opgenomen in de 
steekproef die wordt 
gebruikt om funnels 
te genereren. 

Analyse van 
websitebezoeken. 

 
Deze cookies kan u weigeren als u de Website wil bezoeken.  
 

3.4. Niet-functionele cookies: Socialemediacookies - Derdepartijcookies 
 
De Website maakt ook gebruik van de tool “Shareaholic”. Dit is de tool die op de blog van Truncus 
zichtbaar is en het mogelijk maakt dat bezoekers artikels delen via social media kanalen. Daar is ook 
Facebook aan gekoppeld. Facebook plaatst op onze website daarom ook een cookie. 

 

Naam Vervaltermijn Inhoud Doel 

e Maximaal 2 jaar Deze cookie houdt 
bij of u via de 
Website artikels 
deelt op sociale 
media via de share 
buttons. 

Delen van artikels op 

social media. 

C_id 1 maand Facebook ID. Authentificatie.  

 
Deze cookies kan u weigeren als u de Website wil bezoeken.  
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4. Toestemming 
 
Zoals hoger aangegeven, is het enkel toegestaan om zonder uw toestemming functionele cookies te 
plaatsen. De niet-functionele cookies zullen wij 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”. Verder heeft u ook de mogelijkheid uw voorkeuren in te stellen door te klikken op de “stel 
voorkeuren in”, waarbij u kan kiezen om enkel bepaalde cookies te gebruiken. 
 
Deze toestemming kan u steeds intrekken door op de knop “Configureer Cookies” onderaan iedere 
webpagina te klikken. 
 

5. Hoe kan ik cookies beheren/verwijderen? 
 
Via uw browserinstellingen kan u meer informatie krijgen over de cookies die reeds op uw toestel zijn 
geïnstalleerd. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies verwijderen. Op de volgende 
website vindt u meer informatie voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te 
weigeren: http://www.aboutcookies.org/. 

 

Voor meer informatie zie ook volgende links: 
 
Cookies in Internet Explorer 
Cookies in Firefox 
Cookies in Chrome 
Cookies in Safari web en IOS 
 
Gebruikt u een andere browser? Ga dan na of de procedure voor uw browser wordt vermeld op de 
website www.allaboutcookies/manage-cookies.org. Deze website is uitsluitend in het Engels. 
 

6. Contact 
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze Cookieverklaring, neem dan contact op met 
Truncus via : 
 
 Spinnerijstraat 12 -9240 Zele 
info@truncus.eu 
 +32 52 40 97 40 
 https://www.truncus.eu  
 

7. Wijzigingen aan deze Cookieverklaring 
 
We kunnen deze Cookieverklaring op ieder moment aanpassen. Vanaf de publicatie is de gewijzigde 
Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Wij raden u dan ook aan deze Cookieverklaring 
regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie. 
 
Deze Cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 03/02/2020. 

http://www.aboutcookies.org/
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies-informatie-websites-op-uw-computer-opslaan
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.allaboutcookies/manage-cookies.org
mailto:info@truncus.eu
https://www.truncus.eu/

