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COOKIEBELEID 

 

Waarom een cookiebeleid?   

Uw privacy is een prioriteit voor TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM NV (hierna "TREETOP" of 
"wij"). Daarom verbinden wij ons ertoe de persoonsgegevens van onze onlinegebruikers (hierna "u" 
genoemd) die worden verzameld door middel van cookies, tags en trackers (hierna in het algemeen: 
"cookies") te beschermen, om ze met de grootste zorg te behandelen overeenkomstig de geldende 
wettelijke bepalingen en meer bepaald de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie.  

Datum van de laatste wijziging: 26.10.2018.  

1. Wie heeft controle over uw persoonsgegevens?  

De verwerkingsverantwoordelijke (VV) van uw persoonsgegevens is TREETOP ASSET MANAGEMENT 
BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel in de Frankenstraat 79, 1040 BRUSSEL, ingeschreven bij de 
KBO onder nummer 0838.480.272. Alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van 
uw persoonsgegevens dienen naar het volgende e-mailadres te worden 
gestuurd: privacy@treetopam.be  

2. Wat is een cookie? 

Cookies, tags of trackers zijn tekstbestanden die bepaalde informatie bevatten die op uw apparaat 
worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Bij elk volgend bezoek of bij een bezoek aan 
een site die deze cookie herkent, worden de cookies teruggestuurd naar de oorspronkelijke website. 
Ze zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen en 
in vele gevallen de gebruikerservaring te verbeteren.  

We onderscheiden in hoofdzaak twee soorten cookies: de zogenaamde "essentiële" cookies en de 
"niet-essentiële" cookies.  

Essentiële cookies zijn cookies die essentieel zijn voor het functioneren van onze website. Ze laten u 
toe om door onze website te navigeren en de belangrijkste functies van onze site te gebruiken.  

Niet-essentiële cookies zijn cookies waarmee uw gebruikerservaring op onze website kan worden 
gepersonaliseerd, maar die niet essentieel zijn voor de werking ervan. 

Deze twee soorten cookies hebben zelf ook verschillende eigenschappen die kunnen worden 
onderscheiden en geclassificeerd op basis van hun geldigheidsperiode en de oorsprong van hun 
plaatsing. 

  Cookies volgens hun geldigheidsperiode op de computer van de gebruiker  

Persistente of permanente cookies: blijven aanwezig na het sluiten van de sessie. Ze worden 
opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker tot ze verlopen (permanente cookies worden 
ingesteld met een vervaldatum) of tot de gebruiker de cookies verwijdert. Permanente cookies  
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worden gebruikt om identificerende informatie over de gebruiker te verzamelen, zoals zijn 
surfgedrag op het internet of zijn voorkeuren voor een specifieke website. 

Sessiecookies: blijven slechts actief voor de duur van het bezoek aan een website (sessie). Ze worden 
verwijderd wanneer de gebruiker de browser sluit. 

 Cookies volgens plaatsing 

“Eigen”cookies (“First party”): behoren tot de site die u kiest om te bezoeken. 

Cookies van derden (“Third party”): dit zijn cookies die verband houden met de activiteit van derde 
partijen. Ze worden geïmporteerd van een site waarvan de inhoud indirect toegankelijk is, 
bijvoorbeeld via een afbeelding of een banner. 

De meeste browsers ondersteunen cookies (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari, etc.). 
Gebruikers kunnen in elk geval hun browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of 
verwijderd. 

3. Welke cookies gebruiken wij en waarom?  

Cookies hebben meerdere functies, zoals ervoor zorgen dat u efficiënt kunt navigeren tussen 
pagina's, uw voorkeuren onthouden (taalkundig of anderszins) en in het algemeen de 
gebruikerservaring verbeteren.  

Over het algemeen gebruiken wij zowel essentiële cookies (inclusief beveiligingscookies) als niet-
essentiële cookies als u onze website bezoekt, die elk verschillende doeleinden hebben: wij 
gebruiken zowel analytische cookies als functionele cookies. 

Hier leest u hoe en waarom we ze gebruiken. 

Hieronder vindt u een onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële cookies, in een tabel met al 
onze cookies voor elke categorie, ingedeeld volgens het doel van de cookie (de functie), het type 
(permanent of sessie), de oorsprong (eigen cookie of cookie van derden) en de geldigheidsduur.  

I.  Essentiële cookies  

Dit zijn cookies die essentieel zijn voor het functioneren van onze website. Hiermee kunt u op onze 
website surfen en gebruik maken van de belangrijkste functies van onze site, zoals terugkeren naar 
de vorige pagina. Zo dragen beveiligingscookies ook bij tot de veiligheid van de gevraagde dienst. Het 
doel is om een communicatie te versturen via een elektronisch communicatienetwerk of een dienst 
te leveren die uitdrukkelijk door de eindgebruiker wordt gevraagd, indien dit strikt noodzakelijk is 
voor dit doel - in de zin van artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie - en uw toestemming niet is vereist om deze cookies te activeren. 

Deze categorie cookies mag niet worden uitgeschakeld. Als u ervoor kiest om deze cookies uit te 
schakelen, heeft u geen toegang tot de volledige inhoud van de bezochte pagina's.  
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De essentiële cookies die wij gebruiken, zijn de volgende:  

Doel Type Oorsprong Geldigheidsduur 

Beveiligingscookies  Van de sessie Eigen cookies Duur van de 
sessie 

Beveiligingscookies Permanent Eigen cookies maximum 12 
maanden 

 

II.  Niet-essentiële cookies: 

1) Analytische cookies 

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals welke pagina's u het 
vaakst bekijkt, hoe lang u op onze website blijft, enz. om de functionaliteit ervan te verbeteren 
(bijvoorbeeld om foutmeldingen op bepaalde pagina's op onze website te corrigeren) en om ons in 
staat te stellen te begrijpen welke pagina's en onderdelen het meest succes hebben.  

Sommige van deze cookies kunnen niet worden gebruikt zonder uw voorafgaande toestemming en 
zijn dus het onderwerp van het verzoek dat u bij uw eerste bezoek aan onze site ontvangt. Andere 
cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie en uw toestemming is bijgevolg niet 
vereist. 

 

De analytische cookies die wij gebruiken, zijn de volgende:  

 

Doel Type Oorsprong Geldigheidsduur 

Bezoekersmeting Persistent Cookies van derden 
(Google) 

maximum 12 maanden 

Bezoekersmeting Per sessie Cookies van derden 
(Google) 

Duur van de sessie 

Gedragsmeting Per sessie Cookies van derden 
(Hotjar) 

Duur van de sessie 

 

 

 



 

            HOOFDZETEL 
TREET    TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM N.V. 

Frankenstraat, 79-b7 – B-1040 Brussel – T: +32 2 613 15 30 

Leopoldlaan, 111 – B-8300 Knokke-Heist – T: +32 50 950 760 

Ondernemingsnummer: 0838.480.272 – RPR Brussel • BTW-nummer: BE 0838.480.272 

info@treetopam.be  

                           www.treetopprivate.be 

 

2) Functionele cookies 

Functionele cookies kunnen uw ervaring op onze site personaliseren. Deze cookies slaan bijvoorbeeld 
uw taalvoorkeur op. Ze staan ook het gebruik van bepaalde functies toe, zoals het voorkomen dat u 
promotionele artikelen meer dan eens ziet. 

Deze cookies kunnen niet worden gebruikt zonder uw voorafgaande toestemming en zijn dus het 
onderwerp van het verzoek dat u bij uw eerste bezoek aan onze site ontvangt.  

De functionele cookies die wij gebruiken, zijn de volgende: 

 

Doel Type Oorsprong Geldigheidsduur 

Taalregistratie Permanent Eigen cookie maximum 12 maanden 

Personalisatie van de 
inhoud in functie van 
de oorsprong van 
specifieke campagnes 

Per sessie Eigen cookie Duur van de sessie 

Personalisatie van de 
inhoud om te 
voorkomen dat er 
meerdere keren wordt 
gevraagd om zich te 
registreren voor de 
nieuwsbrief of dat 
meerdere 
promotiecampagnes 
worden verstuurd 

Per sessie Eigen cookie Duur van de sessie 

 

4. Welke cookies van derden gebruiken we? 

Wij gebruiken of staan derden toe om cookies te gebruiken die in de hierboven beschreven 
categorieën vallen. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies van derden om het verkeer naar onze website 
te meten. We kunnen ook cookies van derden gebruiken om ons te helpen bij ons marktonderzoek, 
om de functionaliteit van de site te verbeteren, enz. TREETOP is op geen enkele wijze 
verantwoordelijk voor de inhoud van deze verklaringen of de inhoud van de cookies van deze 
derden.  

Deze cookies kunnen niet worden gebruikt zonder uw voorafgaande toestemming en zijn dus het 
onderwerp van het verzoek dat u bij uw eerste bezoek aan onze site ontvangt.  
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Al deze derden worden hier opgesomd om u in staat te stellen hun verklaringen te raadplegen en uw 
toestemmingen te beheren.  

Doel Geplaatst door 

Bezoekersm
eting 

Google Analytics 

Handvest persoonlijke levenssfeer: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en  

Om uw toestemming in te trekken: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr  

Bezoekersm
eting 

 Hotjar 

Handvest persoonlijke 
levenssfeer: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy 

Om uw toestemming in te 
trekken: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

 

 

5. Hoe kunt u het plaatsen van cookies instellen? 

Als u cookies op uw computer wilt toestaan, weigeren of verwijderen, moet u naar uw 
browserinstellingen gaan (Internet Explorer, Safari, Firefox). Volg hiervoor de instructies van uw 
browser (meestal onder de tabbladen "Help", "Extra" en "Bewerken"). Door een cookie of 
categorieën van cookies te weigeren, worden echter geen cookies uit uw browser verwijderd. U 
moet dit zelf doen in uw browser. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, dient u zich ervan 
bewust te zijn dat u niet ten volle gebruik kunt maken van sommige functies van onze website en de 
TREETOP-gebruikerservaring. 

U kunt uw toestemming ook beheren door rechtstreeks contact op te nemen met de derde partijen, 
zoals uitgelegd in punt 4 hierboven.  

6. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?  

Wij willen u zo duidelijk mogelijk informeren over uw rechten inzake uw persoonsgegevens. Wij 
willen u ook in staat stellen om ze op een eenvoudige manier uit te oefenen. 

In ons Handvest persoonlijke levenssfeer 
(https://treetopprivate.be/sites/default/files/media/file/2019-07/TreeTop-Vertrouwelijkheidsbeleid-
201805.pdf ) vindt u een samenvatting van uw rechten met een beschrijving van hoe u deze kunt 
uitoefenen. 
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