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Dit cookiebeleid werd vertaald uit het Frans voor uw gemak.  Mocht een interpretatie of vraag rijzen 

over deze algemene voorwaarden, de Franse voorwaarden gepubliceerd op onze website zal altijd 

prevaleren. 

 

Bit4You sa cookiebeleid 

 

Bit4You SA (hierna "Bit4You") maakt gebruik van cookies en lokale opslag om uw surfervaring te 

verbeteren, weer te geven inhoud en diensten, maar ook om statistieken te compileren. Lokale 

opslag wordt gebruikt om de weergave van gegevens te versnellen. Wij gebruiken cookies om de 

kwaliteit van uw ervaring op Bit4You te garanderen.  

U kunt weigeren om cookies te installeren. In dit geval kunnen delen van onze websites en 

applicaties (web en mobiel) niet werken. Wanneer u klikt op "Ja, ik accepteer cookies " in de banner, 

geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met deze 

verklaring. U kunt uw autorisatie op elk moment intrekken door uw keuze van cookies aan te passen.  

Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door Bit4You en de mogelijkheid om 

uw keuze van cookies aan te passen.  

Het cookiebeleid is bedoeld om u te informeren over het gebruik van cookies door Bit4You op haar 

website en zijn mobiele toepassingen. Deze cookiebeleid moet worden gelezen in combinatie met 

onze Privacy Policy. In het bijzonder vindt u alle informatie over uw rechten wanneer uw persoonlijke 

gegevens worden verwerkt (bijv. door het gebruik van cookies). 

1. Wat zijn de cookies? 

Een cookie is een klein alfanumeriek tekstbestand dat op uw computer of op uw mobiele apparaat 

wordt gestort wanneer u een website bezoekt of een toepassing (mobiel) gebruikt. Een cookie wordt 

algemeen beschouwd als een bezoeker te herkennen wanneer hij of zij keert terug naar een website, 

het opnemen van de keuze van de taal bijvoorbeeld. Echter, op technisch niveau de cookie maakt het 

eigenlijk mogelijk om een machine te herkennen en niet echt een gebruiker. Een cookie kan alleen 

worden gebruikt door een server in het domein dat het heeft geplaatst. 

 

Het is dankzij cookies dat het mogelijk is om automatisch toegang tot gepersonaliseerde pagina's en 

alleen kan een persoonlijke identificatie als de gebruiker al geregistreerd op de site. 

 

2. Hoe gebruiken we cookies en welke zijn de cookies die we gebruiken? 

We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. Jammer genoeg, 

in de meeste gevallen, is er geen standaardoptie om koekjes onbruikbaar te maken zonder de 

eigenschappen volledig onbruikbaar te maken die aan deze plaats worden toegevoegd. We raden 

gebruikers aan cookies te verlaten wanneer ze worden gebruikt om een service te bieden die de 

gebruiker gebruikt.  
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-naam van de cookie: Cfduid gebruikt door CloudFlare 

• Type: identificatie en beveiliging cookie 

• Doel: de cookie wordt gebruikt om 

• Belangrijkste kenmerken: tijdelijke, third party cookie 

-naam van de cookie: credentials gebruikt door Bit4you 

• Type: unieke ID-cookie voor het koppelen van uw account aan uw browser 

• Doel: de cookie wordt gebruikt voor  veiligheid redenen 

• Belangrijkste kenmerken: tijdelijke, cookie-eigenaar 

 

 

-Cookie naam: token gebruikt door Bit4you 

• Type: unieke ID-cookie voor het koppelen van uw account aan uw sessie 

• Doel: de cookie wordt gebruikt om te identificeren • belangrijkste kenmerken: tijdelijk, cookie 

eigenaar 

 

naam van de cookie: lang 

• Type: taal cookie 

• Doelstelling: behoudt uw taalkeuze 

• Belangrijkste kenmerken: tijdelijke eigenaar cookie 

 

3. Hoe kunt u cookies verwijderen of blokkeren, of uw instellingen wijzigen? 

A) op onze website: de wet toestaat Bit4You om bepaalde cookies te gebruiken zonder uw 

toestemming.  

Voorbeelden: cookies die nodig zijn om een sessie te verifiëren of voor uw veiligheid.  

Als u de keuze van cookies wijzigt, heeft deze geen invloed op deze cookies. 

Bit4You kan ook gebruik maken van een aantal prestaties cookies voor wereldwijde scans zonder uw 

voorafgaande toestemming. U deze cookies altijd ontkennen of verwijderen in uw 

browserinstellingen (zie punt B) hieronder). 

b) via de browserinstellingen 
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U kunt weigeren om cookies te installeren in uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment 

al geïnstalleerde cookies op uw computer of op uw mobiele apparaat verwijderen. Op de volgende 

website, zult u ontdekken hoe cookies voor de meeste browsers te weigeren: 

www.aboutCookies.org. 

- Klik op de volgende links voor meer info: 

- Cookies in Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-BE/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-9  

- Cookies in Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/activer-desactiver-

cookies?s=cookies&r=5&as=s 

- Cookies in Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr-GB&hlrm=nl  

- Cookies in Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=fr_FR 

 

5. Vragen?  

Als u nog vragen heeft over ons cookiebeleid, u altijd contact met ons opnemen: 

• Via het contactformulier op onze website https://www.bit4you.io/#contact-us; 

• per e-mail op privacy@bit4you.io; 

• Per mail naar het adresBit4You SA  

t.a.v. de Privacy Officer 

Charles-Quintlaan 292  

1083 Ganshoren 

 

 

 

 

 

 

 

 


