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1. Inleiding

In dit beleid informeren we u over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op de websites en apps van 
AG Insurance. 

AG Insurance gebruikt cookies in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, zijn privacyverklaring 
en dit cookiebeleid. Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites (zowel openbare als beveiligde) en apps van 
AG Insurance, tenzij anders bepaald door de specifieke website of app. 

Voor zover cookies uw persoonsgegevens verzamelen, ziet AG Insurance NV/SA, met maatschappelijke zetel in 
B-1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, BTW BE 0404.494.849 (RPR – Brussel), toe op de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Meer algemene informatie over hoe AG Insurance uw persoonsgegevens gebruikt, vindt u in de 
privacyverklaring (klik op de ‘privacy’-knop onderaan de website www.aginsurance.be). 

2. Wat zijn cookies? 

Een cookie is een tekstbestandje dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of elk ander apparaat 
dat met het internet is verbonden wanneer u een website bezoekt of een app gebruikt. Telkens als u die website (of 
een andere website die verbonden is aan dezelfde juridische entiteit) bezoekt of die app gebruikt, leest de (web)
server de informatie in de cookie die eerder op uw apparaat werd opgeslagen.

Naast cookies kunnen andere technologieën met soortgelijke functies gebruikt worden op onze websites en apps. 
In dit beleid omvat het begrip ‘cookies’ alle technologieën die het opslaan en lezen van informatie op uw apparaat 
mogelijk maken. 

Onze websites en apps bevatten cookies die enkel gebruikt worden om de werking van de websites en apps mogelijk 
te maken en om uw gebruikerservaring te optimaliseren:

 ∫ We gebruiken cookies die strikt noodzakelijk zijn om u de service te verlenen die u uitdrukkelijk gevraagd hebt.

 ∫ We gebruiken cookies om op globaal en geanonimiseerd niveau bij te houden hoe u als gebruiker op onze 
websites surft of onze apps gebruikt. 

 ∫ Maar we gebruiken geen andere soort cookies, tenzij u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. U kunt die 
toestemming op ieder moment eenvoudig intrekken. 

Meer informatie over de verschillende soorten cookies die gebruikt kunnen worden op onze websites en apps, vindt u 
in hoofdstuk 3. Als u meer wilt weten over hoe u cookies kunt aanvaarden of weigeren, raadpleeg dan hoofdstukken 8 
en 9. 

3. Welke cookies kunnen gebruikt worden op de websites en apps van 
AG Insurance? 

De websites en apps van AG Insurance maken gebruik van cookies die, afhankelijk van hun doel, kunnen ingedeeld 
worden in drie categorieën: 

 ∫ Eerste categorie: cookies die uw gebruikerservaring optimaliseren

 ∫ Tweede categorie: cookies die klantenprofilering door AG Insurance mogelijk maken

 ∫ Derde categorie: cookies die persoonsgegevens delen met derden

Voor meer informatie over elke categorie, lees hoofdstukken 4 (over de eerste categorie cookies),  
5 (over de tweede categorie cookies) en/of 6 (over de derde categorie cookies).
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4. Wat zijn cookies die mijn gebruikerservaring optimaliseren? 

A. Algemeen 

AG Insurance probeert u op zijn websites en apps de best mogelijke ervaring te bieden. Daarom gebruiken onze 
websites en apps technische en functionele cookies om (i) u in staat te stellen door de website te navigeren en de 
app te gebruiken, (ii) de functies van de website of de app te gebruiken en (iii) de keuzes en selecties te onthouden 
die u hebt gemaakt bij vorige bezoeken aan een van onze websites of bij vorig gebruik van onze app. Zo moet u 
uw voorkeuren niet telkens opnieuw instellen. Voor onze websites kunt u op ieder moment eenvoudig afzien van 
deze cookies door ze in uw browserinstellingen te deactiveren. In dat geval kunnen we u echter niet de beste 
gebruikerservaring garanderen en is het mogelijk dat bepaalde (delen van) websites niet (goed) werken, net als 
(sommige) diensten die u gevraagd hebt. 

Daarnaast gebruiken onze websites en apps analytische cookies voor geanonimiseerde en geaggregeerde 
statistische doeleinden. Deze cookies houden bij hoe u en andere gebruikers op onze websites surfen en onze 
apps gebruiken. Dankzij deze cookies kunnen we de flows verbeteren, interessantere content voor u publiceren, de 
algemene werking van de websites en de apps verbeteren, problemen met het navigeren op de website of andere 
technische storingen opsporen enz. Deze analytische cookies dienen niet om zich op één bepaalde persoon te 
concentreren en worden niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden of voor doeleinden van derden. U kunt op 
ieder moment eenvoudig afzien van deze cookies door ze in uw browserinstellingen te deactiveren.

B. Meer gedetailleerde informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies van deze categorie die door de websites/apps van AG Insurance 
gebruikt kunnen worden: 

Naam van de cookie Doel van de cookie Hoe lang blijft 
de cookie 
opgeslagen op 
uw apparaat?

Is de cookie 
geplaatst door 
(of namens) 
AG Insurance 
of door een 
derde?

AGPortalLanguageCookie / 
LanguageCookie / language / 
CWSLanguage

Onthouden van de laatste taalkeuze van 
de bezoeker op een website om hem 
naar die taal door te verwijzen bij zijn 
volgende bezoek.

Permanent AG Insurance

Ag.digirisk.language Onthouden van de taalkeuze van de 
bezoeker of gebruiker

5 dagen AG Insurance

AagjeCookiePolicy Onthouden of een bezoeker/gebruiker de 
cookieverklaring heeft aanvaard

Permanent AG Insurance

AGCookiePolicyCookie Deze cookie wordt gebruikt om de cookie 
banner te tonen aan de bezoeker of 
gebruiker tijdens de eerste sessie op een 
website

Ongeveer 30 jaar AG Insurance

ACOOKIE Het maken van een schatting van het 
aantal unieke bezoekers

AG Insurance

AGURLCookie Onthouden van de laatst bezochte 
website om de bezoeker naar die website 
door te verwijzen bij zijn volgende bezoek

AG Insurance

yongo-last-auth Onthouden van de datum en het tijdstip 
van de laatste login

Permanent AG Insurance
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PromoCode Onthouden van de partnercode die door 
een bezoeker/gebruiker is ingegeven

Permanent AG Insurance

yongo-authlang Onthouden van de taal waarin de 
authenticatie van de bezoeker/gebruiker 
dient te gebeuren

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

childId Onthouden van de identificatiegegevens 
van minderjarigen die door de bezoeker/
gebruiker zijn ingegeven tijdens een 
sessie

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

personId Onthouden van de identificatiegegevens 
van derde personen die door de 
bezoeker/gebruiker zijn ingegeven 
tijdens een sessie

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

parentId Onthouden van de identificatiegegevens 
van minderjarigen die door de bezoeker/
gebruiker zijn ingegeven tijdens een 
sessie

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

FlowID Onthouden van de exacte stap waar 
de gebruiker/bezoeker zich bevindt 
tijdens het onderschrijvingsproces 
voor doeleinden van elektronische 
ondertekening

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

PackageExternalReference Onthouden van de relevante documenten 
te ondertekenen bij de elektronische 
ondertekening

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

Status Onthouden van de status van het 
te ondertekenen document bij het 
elektronische onderschrijvingsproces

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

becomeSupporterId Onthouden van de gegevens van een 
uitnodiging om een supporter te worden

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

invitationGuid Informatie om de gebruiker/bezoeker bij 
het navigeren door een website naar het 
correcte scherm te brengen

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

eventInvitationGuid Informatie om de gebruiker/bezoeker bij 
het navigeren door een website naar het 
correcte scherm te brengen

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

BasketId Onthouden van de (referentie)gegevens 
van het mandje voor betaling van de 
order

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

PaymentTransactionId Onthouden van de gegevens die door de 
bezoeker/gebruiker tijdens een sessie 
zijn ingevuld

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

FromBasket Onthouden van welke pagina het 
betaalscherm wordt bereikt

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

Amount Onthouden van het bedrag van de order Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

TransactionDate Onthouden van de datum van de order Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

PaymentStatus Onthouden van de status van de 
transactie

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

entryPoint Onthouden naar welke pagina de 
bezoeker/gebruiker moet worden 
verwezen wanneer hij de vorige pagina 
wenst te bezoeken

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance
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AGAccessType-session - Onthouden van het resultaat van 
de laatste stap in de tool “Vraag een 
offerte”. 

- Het wordt ook gebruikt om naar de 
onderschrijvingswebsite te kunnen 
gaan en identificeert de bezoeker of 
gebruiker via een website of via een 
tussenpersoon. 

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

AGBrokerReference Deze cookie wordt gebruikt om naar 
de onderschrijvingswebsite te kunnen 
gaan indien de bezoeker of gebruiker dat 
via een tussenpersoon doet. De cookie 
identificeert ook de tussenpersoon. 

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

AG.Digirisk.personnal Onthouden van de persoonlijke 
informatie die de bezoeker of gebruiker 
heeft ingegeven op het contactformulier 
om te hergebruiken bij een volgende 
sessie

Ongeveer 1 jaar AG Insurance

ConnectTemplateCookiePolicy Onthouden of een bezoeker/gebruiker de 
cookieverklaring heeft aanvaard

Permanent AG Insurance

WT_FPC Instaan voor een gelijkmatige 
verdeling van alle aanvragen voor 
een druk bezochte website tussen de 
verschillende beschikbare servers

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

BIGipServer~Legacy~aginsuran-
cep_pool

Instaan voor een gelijkmatige 
verdeling van alle aanvragen voor 
een druk bezochte website tussen de 
verschillende beschikbare servers

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

ASP Session Onthouden van de sessie-id tot het 
einde van de sessie

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

GetAdviceUserDetailsCookie Onthouden van de persoonsgegevens 
(naam, voornaam, adres, e-mail en 
telefoon) van de bezoeker na het invullen 
van de velden van de eerste stap in de 
tool “Vraag een offerte” 

Permanent AG Insurance

GetAdviceUserDetailsCookieO-
therInfo

Onthouden van de querystring-
parameter van de eerste stap in de tool 
“Vraag een offerte”

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

GetAdviceStep1 Onthouden van de ‘niet-persoonlijke’ 
informatie van de bezoeker na het 
valideren van de eerste stap in de tool 
“Vraag een offerte” 

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

GetAdviceStep2 Onthouden van de keuze van de 
verzekeringsadviseur die de bezoeker 
maakt in stap 2 van de tool “Vraag een 
offerte” 

Permanent AG Insurance

Adobe Analytics Verzamelen van anonieme en 
geaggregeerde gegevens over het 
gebruik van onze websites, met 
de bedoeling de inhoud ervan te 
verbeteren, ze beter af te stemmen 
op de wensen van de gebruikers en ze 
gebruiksvriendelijker te maken

25 maanden AG Insurance 
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Google ReCaptcha Bewijzen dat degene die het formulier 
invult, wel degelijk een mens is, en 
potentiële robots tegenhouden die de 
correcte werking van onze websites 
zouden kunnen verhinderen. Voor meer 
informatie:  https://policies.google.com/
privacy?hl=en 

Nvt AG Insurance

yongo#lang Onthouden van de taal die de gebruiker 
verkiest.

1 jaar AG Insurance

yongo_policy Tonen van het Yongo cookiebeleid. Enkel tijdens 
een lopende 
sessie

AG Insurance

Adobe Target - mbox Target gebruikt cookies om 
websitebeheerders de mogelijkheid te 
geven om te testen welke online content 
en aanbiedingen relevanter zijn voor 
bezoekers.

Twee weken 
vanaf de laatste 
login van de 
bezoeker 

AG Insurance 

Qualifio – contest:  _qual_restore_

Q(+Campaign GUID)

Via deze cookies kan onze website 
de keuzes onthouden die u maakt 
(bv. gebruikersnaam, taal, regio) en 
verbeterde, gepersonaliseerde functies 
aanbieden. Door deze informatie op te 
slaan kan onze website bijvoorbeeld 
achterhalen in welke regio u zich 
momenteel bevindt. De website kan 
ook terugvinden of de gebruiker zich al 
heeft geabonneerd op onze newsletter 
en of de bezoeker voor de eerste keer 
naar een bepaalde pagina surft. De 
informatie die deze cookies verzamelen, 
is geaggregeerd en bijgevolg anoniem. 
Het is niet mogelijk om uw surfgedrag op 
andere websites te volgen.

Meer specifiek:  
- _qual_restore_: als een deelnemer de 
wedstrijd verlaat, kan hij onmiddellijk 
terugkeren naar zijn laatste stap van de 
campagne. 
- Q(+Campaign GUID): als het aantal 
deelnames aan de campagne beperkt 
is, is het mogelijk om de campagne 
te blokkeren voor iemand die al heeft 
deelgenomen. 

_qual_restore_ : 
0 dagen

Q(+Campaign 
GUID): 60 dagen

AG Insurance 
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Usabilla - usbls Usabilla maakt enkel gebruik van 
cookies als er campagnes lopen die 
gebruikmaken van de targeting optie 
“Visitors new/returning to the site”. 
Als u een campagne opzet met deze 
targeting optie, begint Usabilla een 
cookie op te slaan in de browers van uw 
bezoekers. Deze cookie wordt gebruikt 
om na te gaan of het gaat om nieuwe 
of terugkerende bezoekers en om 
vervolgens de campagne te tonen aan de 
juiste bezoekers. 

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

iAdvize: 

 ∫ 5397last

 ∫ 5397vvc

 ∫ vuid

Volgt de activiteit van bezoekers op een 
website met een chatfunctie (d.w.z. 
oproepen van vorige gesprekken of hoe 
vaak iemand de website bezocht heeft), 
zonder dat persoonsgegevens worden 
verzonden

Permanent  
(1 jaar)

AG Insurance

SPUsageId  Deze cookie wordt door onze website 
gebruikt om informatie te verzamelen 
over het gebruik door de bezoeker, en 
identificeert enkel de bezoeker zonder 
persoonsgegevens te verzenden

14 dagen AG Insurance

ai_session Application insights cookies om de 
prestaties van het portaal te controleren

Tijdelijk AG Insurance

ai_user Application insights cookies om de 
prestaties van het portaal te controleren

Permanent  
(1 jaar)

AG Insurance

Microsoft :

 ∫ stsservicecookie

 ∫ x-ms-cpim-cache:r-
jd7xu6mhughrifi_6b5nw_0

 ∫ x-ms-cpim-csrf

 ∫ x-ms-cpim-trans

 ∫ x-ms-gateway-slice

stsservicecookie: Microsoft login

x-ms-cpim-
cache:rjd7xu6mhughrifi_6b5nw_0; 
x-ms-cpim-csrf; x-ms-cpim-trans; 
x-ms-gateway-slice: deze cookies 
dienen voor de authenticatie van de 
gebruiker met de Azure Active Directory 
B2C service

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

Worldline : 

 ∫ JSESSIONID

 ∫ JavaScriptEnabledCheck

 ∫ TS01af447f

 ∫ logId

Deze cookies dienen voor de 
authenticatie van de gebruiker om een 
online betaling te doen

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

Connective digitale handtekening:

 ∫ ARRAffinity

 ∫ ASP.NET_SessionId

Deze cookies dienen voor de 
authenticatie van de gebruiker voor een 
Connective digitale handtekening

Gedurende de 
lopende sessie

AG Insurance

YouTube:

 ∫ PREF

 ∫ VISITOR_INFO1_LIVE

Geheel of gedeeltelijk ondersteunen van 
verschillende functies van de site, in het 
bijzonder het afspelen van filmpjes.

Dankzij de activering van de optie 
‘youtube-nocookie.com’ door 
AG Insurance op zijn verschillende sites, 
verwerkt YouTube enkel informatie 
over de bezoekers van de pagina’s van 
die sites waarin YouTube-filmpjes zijn 
geïntegreerd zodat de bezoekers het 
filmpje kunnen bekijken.

Zie: 

http://www.
google.com/
intl/nl/policies/
privacy/

YouTube
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Vimeo Geheel of gedeeltelijk ondersteunen van 
verschillende functies van de site, in het 
bijzonder

het afspelen van filmpjes.

Dankzij de correcte invoering van de 
parameter ?=dnt door AG Insurance op 
zijn verschillende sites, verwerkt Vimeo 
enkel informatie over de bezoekers van 
de pagina’s van die sites waarin Vimeo-
filmpjes zijn geïntegreerd zodat de 
bezoekers het filmpje kunnen bekijken.

Zie: 
(https://vimeo.
com/cookie_
policy 

https://vimeo.
com/privacy

Vimeo

5. Wat zijn cookies die klantenprofilering door AG Insurance toestaan? 

A. Algemeen 

Wij proberen uw ervaring op onze websites en apps zo interessant mogelijk te maken. Deze cookies volgen uw klik- 
en surfgedrag op onze websites en apps (bv. nagaan van de bezochte pagina’s en de artikels die u leest of waarop 
u klikt). Door uw klik- en surfgedrag op onze websites en apps op te nemen in uw klantenprofiel, worden de inhoud 
en de advertenties voor onze producten en diensten die u ziet op onze websites en in onze apps, afgestemd op uw 
behoeften, interesses en voorkeuren. 

Deze cookies volgen u op geen enkele website of app die niet verbonden is aan AG Insurance en dienen in geen geval 
de belangen van derden. 

Deze cookies worden niet gebruikt, tenzij u instemt met deze cookies in uw cookie-instellingen. U hebt toegang tot 
de cookie-instellingen vanaf elke pagina van de website of in de instellingen van uw app. 

Het aanvaarden van deze cookies betekent niet dat u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, tenzij u ons 
zelf informatie hebt bezorgd waarmee u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, zoals informatie die verband 
houdt met de registratie (bv. wanneer u registreert in een private zone en een login aanmaakt). In het laatste 
geval gebruiken wij de via deze cookies verzamelde informatie, samen met de beperkte hoeveelheid gegevens 
die AG Insurance al bezit, voor direct marketing over de producten en diensten die AG Insurance aanbiedt 
(tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing). De 
verzamelde informatie wordt in geen geval gebruikt om u advertenties aan te bieden voor producten en diensten 
gecommercialiseerd door derden, en wordt niet doorgegeven aan derden voor hun eigen (reclame)doeleinden. 

Als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, maar 
eerder de cookies had aanvaard die klantenprofilering door AG Insurance mogelijk maken, vergeet dan niet om deze 
cookies op al uw apparaten te wissen en te deactiveren, om te vermijden dat gegevens worden doorgespeeld aan 
AG Insurance (om technische redenen kunnen wij deze cookies immers niet in uw plaats deactiveren). 

Voor meer informatie over de manier waarop AG Insurance uw persoonsgegevens gebruikt voor direct 
marketingdoeleinden en uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze 
doeleinden (inclusief de profilering die erop betrekking heeft), lees onze privacyverklaring die beschikbaar is op  
www.aginsurance.be.

B. Meer gedetailleerde informatie

Hieronder vindt u een overzicht van cookies van deze categorie die door de websites/apps van AG Insurance gebruikt 
kunnen worden:
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Naam 
van de 
cookie

Doel van de cookie Hoe lang 
blijft de 
cookie 
opgeslagen 
op uw 
apparaat?

Wordt de 
cookie 
geplaatst door 
of namens 
AG Insurance 
of door een 
derde?

Adobe 
Marketing 
Cloud ID

De Marketing Cloud ID Service (MCID) verstrekt een universele, blijvende 
ID die bezoekers identificeert voor alle oplossingen in de Marketing 
Cloud zodat hij of zij voor alle oplossingen een gepersonaliseerde service 
aangeboden krijgt. 

Informatie die wordt bewaard op onze websites: uniek bezoekers-ID 
gebruikt door Marketing Cloud-oplossingen (meer info:  
https://marketing.adobe.com/resources/help/fr_FR/mcvid/mcvid_
cookies.html)

2 jaar AG Insurance

6. Wat zijn cookies die gegevens delen met derden? 

A. Algemeen 

De cookies die op onze websites en apps gebruikt kunnen worden, spelen geen gegevens door aan derden voor hun 
eigen doeleinden, tenzij u uitdrukkelijk de categorie van cookies die gegevens delen met derden, hebt aanvaard. 

Deze cookies zijn plug-ins die aangeboden worden door derden (bv. Facebook, LinkedIn, enz.) voor bepaalde functies 
op onze websites en apps, bv. Facebook ‘Like’- en ‘Share’-knoppen, Twitter ‘Tweet’-knop, LinkedIn ‘Share’-knop, enz. 

Deze plug-ins worden volledig gecontroleerd door derden en kunnen door hen gebruikt worden om uw 
persoonsgegevens (bv. uw IP-adres) en informatie over uw surfgedrag te verzamelen voor doeleinden eigen aan 
deze derden (direct marketing, analytische studies of marktonderzoek door deze derden), zelfs als u deze functies 
niet gebruikt en gewoon naar onze websites surft en onze apps gebruikt. Dit kan zelfs het geval zijn wanneer u geen 
account hebt bij de betreffende social media. Als deze cookies door deze derden gebruikt worden op andere websites 
of apps, betekent dit dat deze derden u kunnen volgen op diverse websites en apps, en de verzamelde gegevens 
combineren om op termijn een profiel van u op te bouwen. 

Naast deze sociale plug-ins omvat deze soort cookies ook de cookies aangeboden door derden die ons de 
mogelijkheid bieden om aan retargeting te doen.

Omdat deze cookies volledig gecontroleerd worden door derden, oefent AG Insurance geen enkele controle uit op de 
manier waarop deze derden deze cookies beheren en de via deze cookies verzamelde (persoons)gegevens gebruiken. 
We raden u dan ook aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van deze derden te lezen als u meer informatie 
wenst over de manier waarop deze derden uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken.

Deze cookies worden niet gebruikt, tenzij u instemt met deze cookies in uw cookie-instellingen.  
U hebt toegang tot de cookie-instellingen vanaf elke pagina van de website of in de instellingen van uw app. 

Als u deze cookies niet aanvaardt:

 ∫ garanderen we dat de persoonsgegevens die via cookies verzameld worden,  
niet doorgespeeld worden aan derden voor hun eigen doeleinden;

 ∫ Maar in dat geval is de functie niet beschikbaar op onze websites of de  
desbetreffende app (bv. share- en like-knoppen, zijn uitgeschakeld). 
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B. Meer gedetailleerde informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies van deze categorie die door de websites/apps van AG Insurance 
gebruikt kunnen worden:

Naam van de cookie Doel van de cookie voor 
de websites en apps 
van AG Insurance (zoals 
hierboven uitgelegd, hebben 
we er geen zicht op hoe 
anderen de gegevens die 
via deze cookies verzameld 
worden, gebruiken)

Hoe lang blijft de cookie 
opgeslagen op uw 
apparaat?

Wordt de 
cookie 
geplaatst 
door of 
namens 
AG Insurance 
of door een 
derde?

.AspNet.Cookies Herkennen en identificeren 
van de bezoeker/gebruiker 

Gedurende de lopende 
sessie

Derde

ASPXANONYMOUS ASP.NET

 ∫ _SessionId_
RequestVerificationToken

 ∫ _L1BJREpESEsJUkITSw2

Herkennen en identificeren 
van de bezoeker/gebuiker 

Gedurende de lopende 
sessie

Derde

Linkedln Opslaan van uw voorkeuren, 
gegevens, contacten en 
professionele interesses 
voor uw huidige sessie en 
eventuele toekomstige 
bezoeken aan onze site; 
geven van de mogelijkheid 
om opmerkingen, notities, 
pagina’s en tags te delen; 
vereenvoudigen van de 
toegang tot de sociale 
netwerken en sociale online 
tools

Zie: 

https://www.linkedin.
com/legal/cookie-policy  
https://www.linkedin.com/
legal/privacy-policy

LinkedIn

‘Insigt 
Tag’ wordt 
geplaatst 
door 
AG Insurance, 
maar 
beheerd door 
LinkedIn

Facebook

 ∫ Facebook remarketing

 ∫ Facebook sharing

 ∫ Facebook view content

 ∫ Facebook conversion

 ∫ Facebook pixel 

 ∫ Facebook Connect

Zie: 

https://www.facebook.com/
policies/cookies/

Zie:

https://www.facebook.
com/policies/cookies/

Facebook

Facebook 
pixel wordt 
geplaatst 
door 
AG Insurance, 
maar 
beheerd door 
Facebook

Google

 ∫ Google+

 ∫ Gmail

 ∫ Google enhanced ecommerce

Zie:

http://www.google.com/intl/
nl/policies/privacy/

Zie:

http://www.google.com/
intl/nl/policies/privacy/

Google

Twitter Zie:

https://twitter.com/
privacy?lang=en

https://help.twitter.com/en/
rules-and-policies/twitter-
cookies 

Zie:

https://twitter.com/
privacy?lang=en

https://help.twitter.com/
en/rules-and-policies/
twitter-cookies

Twitter
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Pinterest Zie:

https://about.pinterest.com/
en/privacy-policy

Zie:

https://about.pinterest.
com/en/privacy-policy

Pinterest

Glassdoor Zie:

https://www.glassdoor.com/
about/privacy.htm 

Zie:

https://www.glassdoor.
com/about/privacy.htm 

Glassdoor

Hotjar: _hjIncludedInSample Zie:

https://www.hotjar.com/
cookies

Zie:

https://www.hotjar.com/
cookies

Hotjar

Dubbelklik

Rossel:

DSID

IDE

Zie:

https://support.google.
com/dfp_premium/
answer/2839090?hl=fr

Zie:

https://support.google.
com/dfp_premium/
answer/2839090?hl=fr

Google

Adwords remarketing Zie:

https://support.
google.com/adwords/
answer/2549063?hl=en

Zie:

https://support.
google.com/adwords/
answer/2549063?hl=en

Google

Kwanko Meten van het aantal 
conversies per gebruiker. 
Identificeren van bezoekers 
die van een affiliate 
campagne komen.

Zie:

https://www.kwanko.com/en/
privacy-policy/

Zie:

https://www.kwanko.com/
en/privacy-policy/

Kwanko

Light Reaction Meten van het aantal 
conversies per gebruiker. 
Identificeren van bezoekers 
die van een affiliate 
campagne komen.

Zie:

http://lightreaction.com/en/
policy_emea_apac/

Zie:

http://lightreaction.com/
en/policy_emea_apac/

Light 
Reaction

Xaxis retargeting Meten van het aantal 
conversies per gebruiker. 
Identificeren van bezoekers 
die van een affiliate 
campagne komen.

Zie:

https://www.xaxis.com/
privacy-policy/

Zie:

https://www.xaxis.com/
privacy-policy/

Xaxis

Zanox Awin Advertising Meten van het aantal 
conversies per gebruiker. 
Identificeren van bezoekers 
die van een affiliate 
campagne komen.

Zie:

https://www.awin.com/gb/
legal/privacy-policy

Zie:

https://www.awin.com/gb/
legal/privacy-policy

Awin
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Tumblr Meten van het aantal 
conversies per gebruiker. 
Identificeren van bezoekers 
die van een affiliate 
campagne komen.

Zie:

https://www.tumblr.com/
policy/en/terms-of-service

Zie:

https://www.tumblr.com/
policy/en/terms-of-service

Tumblr

S4M: 

sa.js

Meten van het aantal 
conversies per gebruiker. 
Identificeren van bezoekers 
die van een affiliate 
campagne komen.

Gedurende de lopende 
sessie

S4M

Bright:

oBright_AG_Yongo_AccountCreated_
NL 

oBright_AG_Yongo_AccountCreated_
FR 

oCAPPS_AG_Yongo_TYP_FR 

oCAPPS_AG_Yongo_TYP_NL 

oCAPPS_AG_Yongo_LGP_FR 

oCAPPS_AG_Yongo_LGP_NL

Meten van het aantal 
conversies op basis van 
affiliate marketing. 

Gedurende de lopende 
sessie

Bright

Ligatus :

 ∫ Contenido

 ∫ locale_da

 ∫ tenant_da

 ∫ jsessionid

 ∫ google analytics: utma, utmb, 
utmc, utmx, utmxx,ga

 ∫ gads (doubleclick.net/Google 
Remarketing)

 ∫ cookietest

 ∫ LIG_TKN

 ∫ LIG_PV

 ∫ LIG_CONV

 ∫ LIG_TKP

 ∫ trcn[CampaignID]

 ∫ LIG_HUG_CONV

 ∫ LIG_Y

 ∫ LIG_SRT_M

 ∫ LIG_SRT_O

 ∫ LIG_SRT_C

 ∫ LIG_ULT

 ∫ LIG_Uxyz

 ∫ LIG_OPT

 ∫ LIG_D

 ∫ userTracking

Meten van het aantal 
conversies per gebruiker. 
Identificeren van bezoekers 
die van een affiliate 
campagne komen.

Zie:

http://i.ligatus.com/
privacytext/de/Ligatus_
Cookie_Documentation.pdf

Ligatus

Produpress Advertising – Immoweb

Doubleclick

Meet het aantal conversies 
per gebruiker. Identificeert 
de bezoekers die worden 
omgeleid vanaf een 
banneringcampagne.

30 dagen Produpress 
Advertising
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2ememai.be

Doubleclick

Meet het aantal conversies 
per gebruiker. Identificeert 
de bezoekers die worden 
omgeleid vanaf een textlink 
en banneringcampagne

120 dagen - https://
www.2ememain.be/
consent/ 

2ememain.
be 

Kwanko - *netases* et *neta* Meet het aantal conversies 
per gebruiker. Identificeert 
de bezoekers die worden 
omgeleid vanaf een emailing 
campagne.

30 dagen - https://www.
kwanko.com/fr/rgpd/
politique-confidentialite/ 
(cf. punt 1.5)

Kwanko

Ve Interactive Benelux B.V. - __ssid Meet het aantal conversies 
per gebruiker. Verschaffing 
van geperonaliseerde 
advertenties

Zie: https://www.ve.com/
nl/cookiebeleid en 
https://www.ve.com/nl/
privacybeleid

Ve Interactive 
Benelux B.V.

Outbrain:
• Cheq
• recs-{}
• ref-{}
• obuid
• auid

https://www.outbrain.com/
legal/privacy#cookies

6 maanden Outbrain

7. Wat zijn de gevolgen als ik cookies aanvaard of weiger? 

Onze websites en apps zijn zo ontworpen dat u bepaalt of cookies al dan niet opgeslagen en gelezen worden op uw 
apparaat. 

U kunt zelf kiezen of u alle, sommige of geen cookies aanvaardt op al onze websites en apps en u hebt steeds de 
mogelijkheid om de cookie-instellingen in de toekomst te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe u cookies kunt 
aanvaarden of weigeren, raadpleeg dan hoofdstukken 8 en 9. 

Als u instemt met het gebruik van cookies, betekent dit dat cookies geplaatst en gelezen kunnen worden telkens als u 
de websites van AG Insurance bezoekt of onze apps gebruikt op hetzelfde apparaat. Uw toestemming (per apparaat) 
geldt voor een beperkte duur (12 maanden). 

Als u geen cookies aanvaardt, hebt u nog steeds toegang tot onze websites en kunt u de app nog steeds gebruiken, 
maar kunnen we u niet de beste gebruikerservaring garanderen. Het is mogelijk dat bepaalde functies of (delen van) 
onze websites en de app niet (goed) werken.

8. Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren op websites wijzigen? 

U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment op de volgende manieren wijzigen: 

A. Tijdens uw eerste bezoek

Wanneer u een website (met cookies die klantenprofilering door AG Insurance toestaan en/of die persoonsgegevens 
delen met derden) voor de eerste keer bezoekt op een bepaald apparaat, verschijnt er een cookie banner waarin u 
kunt aangeven dat u akkoord gaat met het gebruik van alle cookies op de websites van AG Insurance die u bezoekt, 
dan wel dat u niet akkoord gaat met het gebruik ervan en meer informatie wenst. 

In het laatste geval verschijnt er een tweede scherm waarin:

u kunt zien dat de categorie van cookies voor het optimaliseren van uw gebruikerservaring (voor meer informatie 
over de categorieën van cookies, zie paragraaf 3) gebruikt wordt, tenzij u deze cookies deactiveert in uw 
browserinstellingen, zoals uitgelegd in paragraaf D hieronder; en

u kunt aangeven of u al dan niet instemt met het gebruik van twee categorieën van cookies: het type cookies 
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waarmee we uw klik- en surfgedrag op onze websites kunnen volgen om u een meer gepersonaliseerde ervaring te 
bieden, en het type cookies dat persoonsgegevens deelt met derden (voor meer informatie over de categorieën van 
cookies, zie paragraaf 3). 

Zolang u niet hebt aangegeven dat u het gebruik van alle of bepaalde cookies aanvaardt, zult u nog steeds kunnen 
surfen en zal AG Insurance geen cookies plaatsen die klantenprofilering door AG Insurance toestaan en/of die 
persoonsgegevens delen met derden.

Als u hebt ingestemd met het gebruik van alle of bepaalde cookies, betekent dit dat u akkoord gaat met het 
ontvangen van het betreffende type cookies en het lezen van deze cookies telkens als u de websites van AG Insurance 
bezoekt (inclusief alle (openbare en private zones van) websites die verbonden zijn aan dezelfde juridische entiteit) 
op hetzelfde apparaat. Een volledige lijst van de websites waarvoor uw toestemming geldig is, vindt u in de cookie-
instellingen op www.aginsurance.be.

Opmerking: hoewel u hebt ingestemd met het gebruik van alle of bepaalde cookies, kan AG Insurance deze cookies 
niet gebruiken als en zolang ze gedeactiveerd zijn in uw browserinstellingen.

Bijkomende opmerking: als een website geen cookies heeft die klantenprofilering door AG Insurance toestaan en/of 
die persoonsgegevens delen met derden, zal er geen cookie banner op uw scherm verschijnen als u die website voor 
het eerst op een specifiek apparaat bezoekt. In dat geval kunt u cookies die uw gebruikerservaring optimaliseren, nog 
steeds deactiveren in uw browserinstellingen.

B. Na uw eerste bezoek

Als u een website van AG Insurance bezoekt nadat u uw cookievoorkeuren hebt aangegeven tijdens een eerste bezoek 
aan een website van AG Insurance op hetzelfde apparaat, is er geen cookie banner te zien (tenzij uw toestemming 
niet langer geldig is). 

U behoudt echter de volledige controle over uw cookie-instellingen, aangezien u uw cookievoorkeuren op ieder 
moment eenvoudig kunt wijzigen in de cookie-instellingen, door te klikken op de ‘Cookies’-knop onderaan elke 
website. 

C. Na de geldigheidsduur

Uw toestemming (per apparaat) is geldig voor een beperkte duur (12 maanden). Na deze termijn zult u opnieuw 
een cookie banner zien als u een website (met cookies die klantenprofilering door AG Insurance toestaan en/of die 
persoonsgegevens delen met derden) voor het eerst op een specifiek apparaat bezoekt. 

In die cookie banner kunt u aangeven dat u akkoord gaat met het gebruik van alle cookies op de websites van 
AG Insurance die u bezoekt, dan wel dat u niet akkoord gaat met het gebruik en meer informatie wenst. 

Zolang u niet hebt aangegeven dat u het gebruik van alle of bepaalde cookies aanvaardt, zult u nog steeds kunnen 
surfen en zal AG Insurance geen nieuwe cookies plaatsen die klantenprofilering door AG Insurance toestaan en/of die 
persoonsgegevens delen met derden. 

D. In uw browserinstellingen

De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies automatisch te aanvaarden. U kunt uw 
browserinstellingen op ieder moment wijzigen door voorkeuren aan te passen die alle of bepaalde cookies kunnen 
toelaten of weigeren, de al opgeslagen cookies verwijderen of u melden wanneer een cookie geplaatst is.

Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie van uw browserfabrikant.

Als uw browserinstellingen alle cookies blokkeren, is een cookie banner te zien op de website die u bezoekt. In die 
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cookie banner kunt u aangeven dat u akkoord gaat met het gebruik van alle cookies op de websites van AG Insurance 
die u bezoekt, dan wel dat u niet akkoord gaat met het gebruik en meer informatie wenst.

Zolang u niet hebt aangegeven dat u het gebruik van alle of bepaalde cookies aanvaardt, zult u nog steeds kunnen 
surfen en zal AG Insurance geen nieuwe cookies plaatsen die klantenprofilering door AG Insurance toestaan en/of die 
persoonsgegevens delen met derden.

9. Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren wijzigen in apps? 

A. Bij de installatie van de app

Bij het installeren van een app van AG Insurance (bv. Yongo, Mobility Assist enz.) ziet u een cookie banner waarin u 
kunt aangeven dat u akkoord gaat met het gebruik van alle cookies wanneer u de app gebruikt, dan wel dat u niet 
akkoord gaat met het gebruik en meer informatie wenst. Zolang u niet hebt aangegeven dat u het gebruik van alle of 
bepaalde cookies aanvaardt, zult u de app nog steeds kunnen configureren en gebruiken, en zal AG Insurance geen 
cookies plaatsen die klantenprofilering door AG Insurance toestaan en/of die persoonsgegevens delen met derden.

Een dergelijke cookie banner is enkel te zien als de app de volgende types cookies gebruikt: het type cookies 
waarmee we uw klik- en surfgedrag op de app kunnen volgen en/of het type cookies dat persoonsgegevens deelt met 
derden (voor meer informatie over de categorieën van cookies, zie paragraaf 3).

Als u hebt ingestemd met het gebruik van alle of bepaalde cookies, betekent dit dat u akkoord gaat met het 
ontvangen van het betreffende type cookies en het lezen van deze cookies telkens als u die app gebruikt op hetzelfde 
apparaat.

B. Na de installatie van de app

Wanneer u de app gebruikt nadat u uw cookievoorkeuren hebt aangegeven tijdens de configuratie, zal niet opnieuw 
naar uw cookievoorkeuren gevraagd worden. 

U behoudt echter de volledige controle over uw cookie-instellingen, aangezien u uw cookievoorkeuren op ieder 
moment eenvoudig kunt wijzigen in de cookie-instellingen van de app.

10. Kan ik mijn toestemming voor cookies op ieder moment intrekken? 

Ja, u kunt uw toestemming op ieder moment eenvoudig intrekken op elke webpagina, in uw browserinstellingen 
of in uw app-instellingen. Meer informatie over hoe u alle of bepaalde cookies kunt aanvaarden of weigeren, 
vindt u in hoofdstukken 8 en 9. U kunt de cookies die al zijn opgeslagen op uw apparaat, ook verwijderen in uw 
browserinstellingen (zie hoofdstuk 8). 

11. Kan ik cookies verwijderen die al zijn opgeslagen? 

Ja, u kunt de cookies die al zijn opgeslagen op uw apparaat ook verwijderen via uw browserinstellingen (zie 
hoofdstuk 8). 

Opmerking: om technische redenen zijn we niet in staat om al opgeslagen cookies in uw plaats te verwijderen. 

12. Worden de persoonsgegevens die zouden kunnen gelezen worden op de 
aanvaarde cookies, doorgegeven aan anderen voor hun eigen doeleinden? 

Neen, tenzij u de cookies van de derde categorie, namelijk de cookies die het mogelijk maken om uw persoonsgegevens 
te delen met derden, uitdrukkelijk aanvaard hebt (meer informatie over de categorieën van cookies die onze websites 
en app kunnen gebruiken, vindt u in hoofdstuk 3). U kunt het gebruik van zulke cookies op ieder moment eenvoudig 
aanvaarden of weigeren in de cookie-instellingen vanaf elke pagina van de website, of in de instellingen van uw app. 
Meer informatie over hoe u alle of bepaalde cookies kunt aanvaarden of weigeren, vindt u in hoofdstukken 8 en 9. 
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13. Waar vind ik meer informatie over hoe AG Insurance mijn via cookies 
verzamelde persoonsgegevens gebruikt, alsook mijn rechten in die context? 

In onze privacyverklaring die u vindt door te klikken op de ‘privacy’-knop onderaan de website www.aginsurance.be. 

14. Hoe word ik op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen aan dit 
cookiebeleid? 

U wordt op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen van dit cookiebeleid door een informatieve banner 
die verschijnt wanneer u een van onze websites bezoekt of onze apps gebruikt. Als de aanpassing tot een grote 
verandering zou leiden (bv. een wijziging van de categorieën van cookies die gebruikt worden enz.), ziet u opnieuw 
een cookie banner waarin u uw cookievoorkeuren kunt aangeven. Zolang u niet hebt aangegeven dat u het gebruik 
van alle of bepaalde cookies aanvaardt, zult u nog steeds op de website kunnen surfen of de app kunnen gebruiken, 
en zal AG Insurance geen nieuwe cookies plaatsen die klantenprofilering door AG Insurance toestaan en/of die 
persoonsgegevens delen met derden.


