
ALGEMEEN COOKIEBELEID 
 

Indien u https://horsedegree.com/ toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te 
gebruiken, dan kan u deze instelling te allen tijde wijzigen. Dit doet u hier: Stel voorkeuren in 
[link] 

 
1. Introductie 
 
Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. 
Cookies vereenvoudigen het bezoek alsook verbeteren zij de communicatie met de website. 
 
https://horsedegree.com/ maakt gebruik van eigen cookies en (eerstepartijcookies) en cookies 
van derden wiens diensten op de website (kunnen) gebruikt worden (derdepartijcookies). 
 
U kan de installatie van deze cookies op uw computer weigeren; zulke weigering kan wel de 
toegang tot bepaalde diensten en media van de website in de weg staan. 
 
Meer details over Cookies vindt u hieronder: 
 
2. Wat moet ik begrijpen onder Cookies? 
 
Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden van een klein formaat met persoonsgegevens dat 
met de pagina’s van https://horsedegree.com/ wordt meegestuurd en die door uw browser 
opgeslagen worden op de harde schrijf van uw computer (of ander apparaat) van de gebruiker 
bij het bezoek aan deze website.  
 
De daarin verzamelde informatie kan bij een volgend bezoek opnieuw naar onze servers of 
die van de betreffende derde partij teruggestuurd worden. 
 
Onder cookies worden ook zogenaamde “scripts” verstaan. Een script is een 
programmeercode dat wordt gebruikt om onze website optimaal en interactief te laten 
functioneren. 
 
Tot slot vallen eveneens ‘webbeacons’, ‘pixeltags’ of ‘socialemediacookies’ onder de term 
‘cookies’. Deze worden gebruikt voor de integratie van diverse sociaalnetwerksites op 
https://horsedegree.com/ . Ingebedde elementen van derden (m.a.w. inhoud die bij een derde 
partij is opgeslagen), kunnen namelijk ook op onze website worden getoond. Daarnaast kan 
de inhoud van https://horsedegree.com/ via sociaalnetwerksites worden gedeeld door middel 
van de aanwezige buttons op de diverse pagina’s. Voorbeelden van dergelijke 
sociaalnetwerksites zijn Facebook, Google+, Whatsapp, Instagram, YouTube, LinkedIn, 
Disqus en Twitter. 
 
We maken een onderscheid tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen 
directe en indirecte cookies anderzijds.  
 
Sommige van deze cookies onthouden bepaalde functionele voorkeuren zoals de taalkeuze 
van de gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal 
bezoeken op een website. Nog andere cookies kunnen gebruikt worden voor reclame en 
marketing doeleinden.   
 
U gelieve hier rekening mee te houden.  
 



Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door 
onze privacyverklaring https://horsedegree.com/privacyverklaring/. De verwerking van 
noodzakelijke/functionele cookies is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, aangezien de 
functionele cookies vereist zijn voor de goede werking en beveiliging van 
https://horsedegree.com/ . De overige cookies zullen niet geplaatst worden tenzij 
https://horsedegree.com/  hiervoor uw toestemming gekregen heeft. 
 
3. Wie plaatst cookies? 
 
Hier dient een onderscheid te worden gemaakt tussen eerstepartijcookies en 
derdepartijcookies. 
 
Eerstepartijcookies (of “directe cookies”) zijn cookies die rechtstreeks door 
https://horsedegree.com/  op de website geplaatst worden.  Ze zijn specifiek voor de bezochte 
website van https://horsedegree.com/ . 
 
Derdepartijcookies (of “indirecte cookies”) zijn cookies door derden op 
https://horsedegree.com/ geplaatst, m.n. doordat https://horsedegree.com/ elementen van 
andere websites incorporeert. 
 
4. Hoe lang blijven cookies bestaan? 
 
Hier dient een onderscheid te worden gemaakt tussen permanente cookies en tijdelijke 
cookies. 
 
Permanente cookies zijn cookies die aanwezig blijven op uw apparaat voor de levensduur 
van het cookie, ook als je de browser of app1 sluit. Ze worden geactiveerd telkens u 
https://horsedegree.com/ bezoekt. Ze blijven op je apparaat staan tot hun einddatum bereikt 
is, een nieuwe versie van de cookie geïnstalleerd wordt, of je ze manueel verwijdert. 
 
Tijdelijke cookies zijn cookies die tijdelijk worden opgeslagen in je browser en worden 
verwijderd van zodra de browser wordt afgesloten.  Deze cookies vereenvoudigen en linken 
de handelingen van de gebruiker aan elkaar tijdens de browsersessie. Telkens u het 
browserscherm opent, worden deze cookies tijdelijk geplaatst.  
 
5. Welke cookies gebruikt Horse Degree en waarom? 
 
Horse Degree maakt zowel gebruik van cookies voor functionele als voor analytische 
doeleinden.  
 
Het is de bedoeling dat deze cookies dienen om de gebruikerservaring van de bezoekers van 
haar website(s) te verbeteren. 
 
Horse Degree verzamelt geen persoonsgegevens via cookies. 
 
6. Soorten cookies 
 
Er worden verschillende soorten cookies gebruikt op de website van Horse Degree: 
 
6.1. Eerstepartijcookies en derdepartijcookies (herkomst cookies) 
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Eerstepartijcookies (of “directe cookies”) zijn cookies die rechtstreeks door 
https://horsedegree.com/ op de website geplaatst worden.  Ze zijn specifiek voor de bezochte 
website van https://horsedegree.com/  
 
Derdepartijcookies (of “indirecte cookies”) zijn cookies door derden op 
https://horsedegree.com/ geplaatst, m.n. doordat https://horsedegree.com/ elementen van 
andere websites incorporeert. 
 
6.2. Permanente cookies en tijdelijke cookies (levensduur cookies) 
 
Permanente cookies zijn cookies die aanwezig blijven op uw apparaat voor de levensduur 
van het cookie, ook als je de browser of app2 sluit. Ze worden geactiveerd telkens u 
https://horsedegree.com/ bezoekt. Ze blijven op je apparaat staan tot hun einddatum bereikt 
is, een nieuwe versie van de cookie geïnstalleerd wordt, of je ze manueel verwijdert. 
 
Tijdelijke cookies zijn cookies die tijdelijk worden opgeslagen in je browser en worden 
verwijderd van zodra de browser wordt afgesloten.  Deze cookies vereenvoudigen en linken 
de handelingen van de gebruiker aan elkaar tijdens de browsersessie. Telkens u het 
browserscherm opent, worden deze cookies tijdelijk geplaatst.  
 
 
6.3. Functionele cookies en niet-functionele cookies (functie / doeleinde cookies) 
 
De functionele cookies (of “noodzakelijke cookies”) op de website van Horse Degree 
registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (ingeven van naam) en herkennen de 
bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. De functionele cookies hebben als 
voordeel dat de bezoeker zijn voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven, zodat de website 
makkelijker te gebruiken is.  
 
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de website, zoals 
cookies voor load balancing (i.e. de verdeling van aanvragen aan een webserver over een 
aantal computers), en voor de aanpassing van de gebruikersinterface (m.n. de taalkeuze en 
de weergave van zoekresultaten). Deze cookies kunnen door Horse Degree zonder 
toestemming worden geplaatst. U kan deze functionele cookies wel verwijderen via de 
instellingen van de browser; onderaan (punt 9) vindt u hoe u dit kan doen. Dit kan evenwel de 
goede werking van de website en gebruikte media negatief beïnvloeden. 
 
Niet-functionele cookies (of “technische cookies”) worden geplaatst voor statistische, 
sociale en commerciële doeleinden. Zij staan los van de technische ondersteuning van 
https://horsedegree.com/ en voldoen niet aan de voorwaarden om vrijgesteld te worden van 
de toestemmingsverplichting. Uw uitdrukkelijke toestemming is dus vereist voor de plaatsing 
van deze cookies. 
 
Deze cookies zorgen ervoor dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. 
https://horsedegree.com/ is hierdoor gemakkelijk toegankelijk en u hoeft niet steeds dezelfde 
informatie in te voeren bij meerdere bezoeken aan de site. 
 
6.4. Cookies voor analytische doeleinden  
 
Analytische cookies geven weer hoe u https://horsedegree.com/ gebruikt. Op basis van 
deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, 
navigatie en inhoud van https://horsedegree.com/ gebruiksvriendelijker te maken en te 
verbeteren. 
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Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics 
maakt zelf gebruik van cookies  om te analyseren hoe bezoekers de website van Horse 
Degree gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de 
website van Horse Degree (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, 
het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u 
downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen 
voor Horse Degree. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere 
gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van Horse 
Degree geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze 
en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 
 
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe 
Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.  
 
Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google 
Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.  
 
Meer info over privacy in Google Analytics kan u hier terugvinden.  
 
6.5. Tracking Cookies 
 
Tracking cookies houden bij welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van 
uw online gedrag. Dit profiel kan gekoppeld worden aan uw naam, adres, e-mailadres en 
dergelijke. 
 
6.6. Marketing  Cookies 
 
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 
https://horsedegree.com/ als derden inzicht in de campagneprestaties. 
 
Socialemediacookies bieden de mogelijkheid om buttons van sociaalnetwerksites op te 
nemen. De buttons werken via een code afkomstig van deze sites. Een handige tool om 
webpagina’s te promoten zoals ‘liken’ en ‘pinnen’. 
 
Indien sociaalnetwerksites via https://horsedegree.com/ deze cookies plaatsen om (uw) 
gegevens te verzamelen, heeft https://horsedegree.com/ 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.  
 
7. Cookies gebruikt door https://horsedegree.com/  
 
Cookie Type Duur Omschrijving 
Noodzakelijk 
Cloudflare 
__cfduid 

Eerste 
partij 

11 
maanden 

Om de beveiliging en de snelheid van 
https://horsedegree.com/ te optimaliseren wordt 
gebruik gemaakt van de Cloudflare-cookie waarbij 



content van een gedistribueerde server wordt 
geleverd. Lees hier het privacybeleid van Cloudflare. 

Cookielaw
info 

Eerste 
partij 

12 
maanden 

Cookielaw geeft weer welke cookie-informatie u met 
https://horsedegree.com/ wilt delen. Gebruikte 
cookies hiervoor zijn checkbox-necessary, checkbox-
marketing, checkbox-analytics, checkbox-
uncategorized, checkbox-performance, InfoConsent, 
cli_user_preference. 

…    
Analytics 
Google 
Analytics 

Eerste 
partij 

1 minuut 
tot 2 jaar 

Via deze cookies krijgt https://horsedegree.com/ 
onder meer informatie over het aantal (unieke) 
bezoekers, de bezoekerssessies, hoe de bezoekers 
de site gebruiken en via welk kanaal (sociale media, 
zoekrobots etc.) https://horsedegree.com/ werd 
bereikt. Google Analytics geeft vervolgens inzicht in 
deze data aan de hand van een analyserapport. 
Lees hier het privacybeleid van Google. 

__utma 2 jaar 

__utmb 30 min. 

__utmt 10 min. 

__utmz 6 maanden 

_ga 2 jaar 

_gat 1 min. 

_gid 1 dag 
 

Piwik Eerste 
partij 

30 
minuten 
tot 1 jaar 

De cookie geeft https://horsedegree.com/ onder meer 
informatie over het aantal (unieke) bezoekers, 
bezoekerssessies en hoe die bezoekers de website 
gebruiken. Ook geeft de cookie aan via welk kanaal 
(sociale media, zoekrobots, etc.) u 
https://horsedegree.com/ heeft bereikt 

_pk_id.635.c38b 1 jaar 

_pk_ses.635.c38b 30 min. 

_pk_id.cb9a6661-44ef-4a2e-
8197-22781f91096d.c38b 1 jaar 

_pk_ses.cb9a6661-44ef-
4a2e-8197-
22781f91096d.c38b 30 min. 

 

…    
Marketing 



ShareThis third 
party 

sessie - 1 
jaar 

Deze cookie laat gebruikers toe Jubel-artikels te 
delen met anderen via derde partijen zoals 
Facebook, Twitter, What's App of LinkedIn. Lees het 
privacybeleid van deze derden ook steeds goed na. 

__stid sessie 

__stidv 30 min. 

__unam 1 jaar 

pxcelAcc3PC 1 week 

pxcelPage_c010 sessie 
 

uid Derde 
partij 

1 jaar UID verzamelt statistische gegevens omtrent uw 
bezoek(en) aanhttps://horsedegree.com/ . Het aantal 
bezoeken, de gemiddelde duur van een bezoek en 
uw inhoudelijke voorkeuren worden opgeslagen om 
advertenties nog beter af te stemmen op uw 
persoonlijke voorkeuren. 

…    
 
8. Toestemming: 
 
Het is enkel toegestaan om zonder uw toestemming cookies op uw apparaat op te slaan indien 
het bezoek aan https://horsedegree.com/ onmogelijk is zonder gebruik te maken van het 
cookie dan wel het cookie noodzakelijk is voor de dienst verleend door 
https://horsedegree.com/. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, zal 
https://horsedegree.com/ de desbetreffende cookies enkel plaatsen nadat zij uw toestemming 
verkregen hebben. 
 
Deze toestemming verleent u wanneer u https://horsedegree.com/ 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 “cookies beheren”, waarbij u kan kiezen om enkel bepaalde 
cookies te gebruiken. 
 
Deze toestemming kan u steeds intrekken door op de knop “Stel voorkeuren in” bovenaan 
deze cookieverklaring of onderaan iedere webpagina te klikken en de eerder gegeven 
toestemming af te vinken. 
 
9. Cookies verwijderen en uitschakelen 
 
 
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de 
browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies handmatig 
verwijderen, het plaatsen van nieuwe cookies weigeren en kan u zelf aangeven of bepaalde 
cookies mogen geplaatst worden of niet. De wijze waarop verschilt per browser. U  
 
U kunt bovendien uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangst als er een 
cookie geplaatst wordt. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser door op één 
van de links hieronder te klikken: 
 
Cookie settings in Internet Explorer 
Cookie settings in Firefox 



Cookie settings in Chrome 
Cookie settings in Safari web en iOS 
 
of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg. Op 
http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kan u aanduiden welke bedrijven wel en welke niet 
je surfgedrag mogen vastleggen. 
 
Let op! Indien cookies zijn uitgeschakeld en/of verwijdert, bestaat de mogelijkheid dat 
https://horsedegree.com/ niet optimaal werkt. Na de verwijdering in uw browser, worden 
cookies na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een volgend bezoek aan 
https://horsedegree.com/.  
 
10. Nog vragen? Contact 
 
Indien u over Cookies nog vragen of opmerkingen heeft kan u ons steeds contacteren op de 
volgende contactgegevens: 
 
Avenida Argentina 33, Rojales 03170, Spanje 
Website: https://horsedegree.com/  
het emailadres: info@horsedegree.com 
telefoonnummer: +32492776816 

 
 


