
 

Cookiebeleid 

1. INLEIDING 

Dit cookiebeleid informeert u over het gebruik van cookies of andere traceringsmiddelen. Het beleid 

richt zich tot gebruikers van de website www.kmo-legal.be (hierna ‘de website’), die wordt beheerd 

door KMO LEGAL BV, gevestigd te 9140 Temse, Luxemburgstraat 20. KMO LEGAL BV is ingeschreven in 

de Kruispuntbank van Ondernemingen met het ondernemingsnummer 0775.345.150. Het beleid is van 

toepassing op de website www.kmo-legal.be.  

De eventueel door ons verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het 

privacy statement van KMO LEGAL BV. Deze beleidstekst moet bijgevolg samen gelezen worden met 

het privacy statement, dat u kan terugvinden op de website. 

2. HET GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE 

Cookies zijn kleine bestanden die een website op met het internet verbonden apparaten, zoals uw 

computer of smartphone, plaatst. Via cookies kunnen wij informatie verzamelen over hoe u zich 

gedraagt op een website of apparaat. Cookies laten dus toe om uw toestel of browser te herkennen en 

houden bepaalde informatie bij over uw bezoek aan de website. 

De website maakt gebruik van noodzakelijke en functionele cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn om 

het gebruik van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren 

functioneren. 

Daarnaast maakt deze website gebruik van analytische cookies. Deze cookies maken het mogelijk het 

gebruik (aantal bezoeken, bezochte pagina’s enzovoort) van de website te analyseren. Ze zorgen ervoor 

dat wij anonieme verslagen en statistieken ontvangen over de activiteit op de website, die we gebruiken 

om onze website te verbeteren. Het gebruik van deze cookies is gebaseerd op uw toestemming. U hebt 

steeds het recht om uw toestemming voor het gebruik van analytische cookies in te trekken. 

Hieronder vindt u een overzicht van de gebruikte cookies: 

Naam Domein Type Beschrijving Bewaartermijn 

is_mobile Eerstepartijcookie* Functioneel Deze cookies stellen ons in staat 

om te onthouden dat u onze 

services eerder hebt gebruikt, 

welke voorkeuren u mogelijk 

hebt aangegeven en welke 

informatie u ons hebt verstrekt 

om u een op maat gemaakte 

ervaring te bieden. 

Tot het einde 

van de sessie 

http://www.kmo-legal.be/
http://www.kmo-legal.be/


 

language Eerstepartijcookie* Functioneel Deze cookie wordt gebruikt om 

taalvoorkeuren bij te houden.   

1 week 

_snow_id.# Eerstepartijcookie* Analytisch Deze informatie wordt gebruikt 

om ervoor te zorgen dat onze 

services het aantal gebruikers 

aankunnen, om ons te helpen 

fouten in de services te 

corrigeren en om het gebruik 

van onze services te meten. 

Deze cookies helpen ons te 

begrijpen of u onze services 

eerder hebt gebruikt, zodat we 

het aantal unieke gebruikers 

dat we ontvangen kunnen 

identificeren. Ze helpen ons ook 

te begrijpen hoeveel tijd u 

besteedt aan het gebruik van 

onze services en van waar u 

toegang hebt gekregen tot de 

services, zodat we de services 

kunnen verbeteren en meer te 

weten kunnen komen over de 

meest populaire aspecten van 

de services. 

13 maanden 

_snow_ses.# Eerstepartijcookie* Analytisch Deze informatie wordt gebruikt 

om ervoor te zorgen dat onze 

services het aantal gebruikers 

aankunnen, om ons te helpen 

fouten in de services te 

corrigeren en om het gebruik 

van onze services te meten. 

Deze cookies helpen ons te 

begrijpen of u onze services 

eerder hebt gebruikt, zodat we 

het aantal unieke gebruikers 

dat we ontvangen kunnen 

identificeren. Ze helpen ons ook 

te begrijpen hoeveel tijd u 

30 minuten 



 

besteedt aan het gebruik van 

onze services en van waar u 

toegang hebt gekregen tot de 

services, zodat we de services 

kunnen verbeteren en meer te 

weten kunnen komen over de 

meest populaire aspecten van 

de services. 

 

* Eerstepartijcookies worden rechtstreeks door KMO Legal op de website geplaatst. 

 

3. HET BEHEREN VAN COOKIES 

Via browserinstellingen 

Indien u wenst na te gaan welke cookies op uw toestel geplaatst zijn of als u reeds geplaatste cookies 

wenst te verwijderen, kan u dit doen via uw browserinstellingen. De webbrowser kan ook 

worden geconfigureerd om bepaalde cookies te blokkeren. Gelieve er rekening mee te houden dat 

bepaalde elementen op de website mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde 

toepassingen niet zal kunnen gebruiken, wanneer u cookies blokkeert of niet aanvaardt. 

Elke webbrowser heeft zijn eigen configuratie. Bij de meeste browsers kan u het menu ‘Voorkeuren’ of 

‘Instellingen’ in de rechterbovenhoek raadplegen om de opties van de cookies te wijzigen of naar de 

sectie ‘Help’ te gaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende links: 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Safari  

• Microsoft Edge 

Via bovenstaande links wordt u doorverwezen naar een andere website. Wij raden aan om de 

privacyverklaring van desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie over de manier 

waarop zij omgaan met persoonsgegevens.  

4. CONTACT 

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: 

KMO LEGAL BV 

Luxemburgstraat 20 

9140 Temse 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl-GB&hlrm=nl
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-weergeven-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879


 
info@kmo-legal.be of 03 304 71 91 

5. WIJZIGINGEN 

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. De meest recente versie 

van dit beleid kan u steeds terugvinden op de website. 

Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 26 oktober 2022. 

 

mailto:info@kmo-legal.be

