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1. Waarom deze Cookie Policy?
Dit is de Cookie Policy van het advocatenkantoor FTC LAWYERS, zetel te Godefriduskaai 18 bus 62,
2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0810.759.652 (hierna “FTC” of “wij” en “ons”).
Deze Cookie Policy beschrijft welke cookies worden gebruikt op fitchco.be (hierna: de Website) het
doel en nut daarvan en de rechten die u daaromtrent heeft. Deze Cookie Policy maakt deel uit van de
Privacy Policy van FTC.
2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek van een website opgeslagen kunnen worden op
uw computer of op andere apparaten met internettoegang zoals een tablet of smartphone. In deze
tekstbestanden wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, die bij een later
bezoek kan herkend worden door de website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt
deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser.
De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie bevat enkele bepalingen rond cookies
en het gebruik ervan op websites. Deze Belgische wet is een omzetting van de Europese ePrivacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan toegepast worden in andere
Europese lidstaten. FTC is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.
3. Welke cookies worden gebruikt?
FTC gebruikt de volgende cookies op de Website:
Naam

Type

Duur

Oorsprong

Beschrijving

_ga

Analytisch

2 jaar

Third-party

Wordt gebruikt door Google Analytics om
een algemeen beeld te vormen van het
aantal paginabezoeken, unieke bezoekers,
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sessies en campagne data. Er wordt gebruik
gemaakt van een random gegenereerde ID.
_gid

Analytisch

24 uur

Third-party

Wordt gebruikt door Google Analytics om het
aantal paginabezoeken bij te houden.

_gat

Analytisch

1 minuut

Third-party

Wordt gebruikt door Google Analytics om het
aantal verzoeken aan de analytische dienst te
beperken.

4. Voor welke doeleinden worden deze cookies gebruikt?
Cookies helpen FTC om je bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te
herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, etc.), om je meer relevante diensten en
aanbiedingen te tonen en om de website te verbeteren.
De hiervoor vermelde cookies worden louter gebruikt voor analyse van de websitebezoekers.
Als je de website van FTC wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Als je
dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen.
5. Hoe kan ik mijn cookies beheren?
Je kan zelf ervoor kiezen om je cookies al dan niet in te schakelen door de instellingen van je browser
aan te passen. Om de instellingen van je cookies aan te passen kan je de volgende handelingen
uitvoeren:
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
•
•
•

In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle
cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
Klik op ‘OK’.

Mozilla Firefox
•
•
•

Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil
worden’ niet is aangevinkt.
Klik op ‘OK’.

Google Chrome
•
•

Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content
settings’.
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•

Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Safari
•
•
•

Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame
cookies’ aan.
Click ‘Save’.

6. Link naar andere websites en sociale media
De website van FTC kan een link vermelden naar andere websites die niet door ons gehost worden.
Ingeval u deze website bezoekt, dient u zorgvuldig hun Privacy Policy en/of Cookie Policy te lezen. Wij
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor hun beleid en handelen.
7. Vragen en klachten
Wanneer u vragen of klachten heeft kan u deze aan ons overmaken via de volgende contactgegevens:
•
•
•
•

FTC LAWYERS (“Fitchco”)
info@fitchco.be
+32 (0)3 449.83.00
Godefriduskaai 18, bus 62, 2000 Antwerpen

8. Wijzigingen
FTC behoudt zich het recht voor om deze Cookie Policy ten allen tijde te wijzigen. De meest recente
versie wordt steeds op de Website geplaatst. Het is aangeraden om onze Privacy Policy regelmatig te
raadplegen via onze website.
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