
 

Cookiebeleid 

Het cookiebeleid van SarisLaw is bedoeld om elke bezoeker van de website www.sarislaw.com in te lichten over 
welke cookies er worden gebruikt en de reden waarom. Het onderhavige cookiebeleid werd opgesteld op 1 
oktober 2021 en zal worden bijgewerkt indien onder meer wettelijke vereisten, verwerkingspraktijken of nieuwe 
functies daartoe aanleiding geven. Deze veranderingen aan het cookiebeleid zal op de website van SarisLaw 
worden gepubliceerd en treedt in werking vanaf de publicatie ervan. Voor meer informatie over het beleid van 
SarisLaw dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens kunt u het Privacybeleid van SarisLaw 
raadplegen. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst wanneer u onze 
website bezoekt en die bepaalde gebruikersgegevens opslaan. Cookies zijn samengesteld uit unieke codes die 
toelaten u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en verbeteren uw gebruiksgemak. 

Er bestaan verschillende soorten cookies, naargelang de functionaliteit, bron en/of bewaartermijn. 

Wat betreft hun functionaliteit 

• Noodzakelijke of essentiële cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de optimale werking 
van de website waardoor u de functies van onze website kunt gebruiken. 

• Functionele cookies: deze cookies verzekeren dat de website naar behoren werkt.  

• Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt voor analytische doelstellingen, nl. om het aantal 
bezoeken aan de website te meten. Deze cookies tonen aan hoe er van de website gebruik wordt 
gemaakt. Zo weten we bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd 
iemand op onze website doorbrengt, enz. Statistische analyses worden uitgevoerd op basis van de 
gegevens die wij ontvangen en dankzij deze analyses kunnen wij de structuur, navigatie en inhoud van 
onze website verbeteren en de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website, evenals de 
verbonden diensten, bevorderen. Wij gebruiken deze gegevens eveneens om onze aangeboden 
diensten te verbeteren (door de inhoud van onze website af te stemmen en aan te passen met 
onderwerpen die relevant zijn voor onze bezoekers). 

Wat betreft hun bron 

• Directe cookies: deze worden gecreëerd en beheerd door SarisLaw. 

• Cookies van derden: deze worden gecreëerd en beheerd door derden en gematerialiseerd wanneer 
de website wordt bezocht. De cookies zullen gegevens verzenden over uw bezoek aan derden. 

Social media cookies: zijn cookies van derden die u in staat stellen om content van de website direct te 
delen op social media, zoals LinkedIn, door gebruik te maken van de respectievelijke knoppen. Via 
deze knoppen kunnen de sociale media informatie over u verzamelen en uw activiteiten op de website 
te volgen om een gebruikersprofiel op te bouwen, zelfs als u geen gebruik maakt van deze knoppen. 
Omdat de privacy- en cookieverklaringen van sociale media, zoals LinkedIn vaak aan verandering 
onderhevig zijn, adviseren wij om regelmatig het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende 
sociale media te raadplegen. 
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Wat betreft hun bewaartermijn 

Sessiecookies: de gegevens worden slechts tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie en sessiecookies 
verstrijken zodra u uw browser of applicatie sluit. 

Permanente cookies: blijven op uw computer of mobiel toestel staan, zelfs als u de browser of de applicatie 
sluit. Permanente cookies slaan gegevens op tussen verschillende bezoeken aan de website en maken het 
mogelijk om u tijdens daaropvolgende bezoeken aan onze website te herkennen. Dankzij deze gegevens kan 
de website u herkennen als een terugkerende bezoeker en hierop reageren, bijvoorbeeld door uw 
taalvoorkeuren te onthouden. Permanente cookies blijven op uw toestel staan tot hun einddatum is bereikt, tot 
een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd of tot u deze verwijdert in uw instellingen van uw browser of applicatie 
(hun levensduur wordt bepaald door de website). 

Welke cookies gebruiken we? 

SarisLaw maakt gebruik van essentiële cookies. Gelet op het feit dat deze cookies essentieel zijn voor de 
technische werking van onze website, worden deze cookies geplaatst zodra u toegang heeft tot onze website. U 
kan deze cookies niet uitschakelen als u op onze website wilt surfen. SarisLaw maakt gebruik van functionele 
cookies. Zonder deze cookies werkt de website niet naar behoren. 

SarisLaw maakt gebruik van de volgende analytische cookies voor analytische doeleinden en om de 
functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. De goedkeuring van elke bezoeker is 
vereist voor de plaatsing van deze cookies, wat impliceert dat u mag weigeren dat deze cookies worden 
geplaatst. 

Cookies beheren 

U kunt de functionele of analytische cookies op elk ogenblik in- of uitschakelen door de cookie-instellingen van 
uw browser te wijzigen. Hoe u dit moet doen, vindt u in de help-functie van uw browser. In uw browser kunt u 
de huidige cookies op uw computer of mobiel toestel bekijken en verwijderen en ervoor opteren om deze in de 
toekomst niet te aanvaarden. 

• Google Chrome: browser > Chrome-menu > instellingen > Privacy en beveiliging > Site-instellingen > 
cookies en sitegegevens 

Naam Bewaartermijn Inhoud Doelstelling

_utma 2 jaar Analytische cookies van 
Google Analytics van 
Google Inc.

Dit zijn prestatiecookies die we 
gebruiken om gegevens op te 
slaan over hoe onze bezoekers 
de website gebruiken. Wij 
gebruiken deze gegevens om 
verslagen op te stellen en om de 
ervaring op onze website te 
verbeteren. De cookies 
verzamelen gegevens zoals: het 
aantal bezoekers van de website, 
de plaats waar bezoekers 
vandaan komen en de pagina's 
die ze hebben bezocht. 
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• Internet Explorer: browser > Extra > Internetopties > Privacy: 

o Verplaats de schuifregelaar naar het gewenste beschermingsniveau 

o Klik op ‘geavanceerd’ en stel het beveiligingsniveau manueel in 

• Firefox: Menu > Opties > Privacy & Beveiliging > Cookies en Sitegegevens 

• Safari: Voorkeuren > Privacy > Verwijder alles 

Vragen? 

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot dit Cookiebeleid, kunt u die per e-mail richten aan SarisLaw 
via: info@sarislaw.com. 
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