
 
 

COOKIE STATEMENT SUEZ Belgium 

1. Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. 

Deze cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), 

sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website volgen en bijhouden, om 

u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).  

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie bevat bepalingen over cookies, en het gebruik ervan 

op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het 

cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. De websites en applicaties van 

SUEZ Belgium (inclusief maar niet beperkt tot de website https://www.suez.be hierna de ‘Websites’, waarvoor dit 

Cookie Statement geldt,  richten zich hoofdzakelijk op de Belgische markt en volgen de Belgische interpretatie. 

2. Welk nut hebben deze cookies?  

 Door onze Websites te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen SUEZ Belgium om uw 

bezoek van de Websites te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren ( taalkeuze, nieuwsbrief, enz.), en om u 

op geoptimaliseerde wijze informatie en aanbiedingen te tonen.  

Indien u de Websites van SUEZ Belgium wil consulteren, raden wij aan om cookies in te schakelen. Zonder ingeschakelde 

cookies is het mogelijk dat u onze Websites niet optimaal kan consulteren. Indien u deze cookies liever niet wenst, 

kan u deze steeds uitschakelen (zie ook onder “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”).  

Wij gebruiken cookies om uw bezoek van onze Websites te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De 

informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u 

specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij 

informatie opslaan die direct aan u gerelateerd is. Wij kunnen ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners,  

met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren, gebruiken. 

3. Wat voor cookies gebruikt SUEZ Belgium ? 

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken. Wij verwijzen naar onze Privacy Statement voor 

meer informatie met betrekking tot de persoonsgegevens die door SUEZ Belgium via cookies verzameld en 

verwerkt worden. 

Cookienaam Cookie omschrijving Bewaarduur 

ASP.NET_SessionId Sitecore sessie beheer Lengte van de sessie 

TS01cb58f2 Sitecore sessie beheer Lengte van de sessie 

suez-europe-belgium#lang Beheer van de taal van de website Lengte van de sessie 

cookieconsent_status Beheer van de toestemming met 

betrekking tot cookies 

1 jaar 

https://www.suez.be/
https://www.suez.be/
https://www.suez.be/-/media/suez-belgium/files/pdf/20180611_suez_privacy_statement.pdf?open=true
https://www.suez.be/-/media/suez-belgium/files/pdf/20180611_suez_privacy_statement.pdf?open=true
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4. Hoe kan ik mijn cookies beheren? 

Wij raden aan om cookies in te schakelen in uw browser. Om deze in (of desgevallend uit) te schakelen moet u de 

volgende handelingen uitvoeren: 

Bij browser - Microsoft Internet Explorer 

• In Internet Explorer: klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'. 

• Op het tabblad 'Privacy': verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag', of, naargelang uw voorkeuren, 

‘medium of ‘hoog’, (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit). 

• Klik op 'OK'. 

Bij browser - Mozilla Firefox 

• Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Voorkeuren’ of ‘Opties’. 

• Op het tabblad 'Privacy': zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’, al naar gelang 

uw voorkeuren, niet of wel staat aangevinkt. 

• Klik op 'OK'. 

Bij browser - Google Chrome 

• Klik op 'Extra' rechts bovenaan in uw browservenster en kies ‘Instellingen’. 

• Klik op de ‘Instellingen’ tab, zoek het gedeelte 'Privacy' en selecteer de knop ‘Instellingen voor Inhoud’. 

• Selecteer ‘Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld’ indien u cookies wenst in te schakelen. 

Bij browser - Safari 

• Klik of ‘Safari’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Voorkeuren’.  

• Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Gevolgd worden door websites’ 

• Zorg ervoor dat de ‘Vraag websites me niet te volgen’ niet of, naargelang uw voorkeuren, wel is aangevinkt. 

5. Wat zijn mijn rechten?  

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken heeft u als betrokkene recht op de 

rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Meer details hieromtrent vindt u terug in ons Privacy 

Statement.  

Mocht u na het lezen van dit Cookie Statement nog vragen of opmerkingen hebben, kan u steeds contact opnemen 

via ons contactformulier beschikbaar op https://www.suez.be/nl-be/contact .  

suez-gdpr-preferences Beheer van cookies Oneindig 

_ga Google Analytics analytics tracker 2 jaar – 1 dag 

_gid Google Analytics analytics tracker 1 dag 
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