
 
 

 

Cookieverklaring 
Laatste aanpassing maart 2020 

Over cookies 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op jouw computer of mobiel apparaat 
bij jouw bezoek aan een website. 

Cookies en aanverwante technologieën worden gebruikt om de snelle en correcte werking van de 
website of applicatie te verzekeren. Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden om de 
interactie met jou te verbeteren. Door je beter te leren kennen, kunnen we je meer relevante inhoud 
aanbieden en rekening houden met jouw persoonlijke smaak en voorkeuren bij het gebruik van 
onze diensten. 

Concreet kan een cookie informatie bevatten die jouw browser toelaat jouw voorkeuren te kennen 
gedurende jouw bezoek aan de online-dienst of bij latere bezoeken zoals bijvoorbeeld jouw 
taalvoorkeur. Analyse-cookies verzamelen anoniem informatie over de manier waarop bezoekers 
met de website interageren zodat we onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken en het 
aanbod van onze diensten kunnen optimaliseren. 

Wij gebruiken cookies 
We maken gebruik van ‘directe’ cookies (dat zijn de cookies van Xerius zelf) en ‘indirecte’ cookies 
(cookies afkomstig van derden). 

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende types cookies die we plaatsen. Wij houden 
dit overzicht met door ons gebruikte cookies up-to-date. Moest dit, ondanks onze inspanningen, 
toch niet zo zijn, dan kan je dit melden op privacy@xerius.be. 

Noodzakelijke cookies 
Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de goede werking van onze website en applicaties op je 
computer, tablet of smartphone. Zonder deze cookies werkt de navigatie slecht of kan je scherm 
belangrijke informatie niet weergeven. Daarom kan je er niet voor kiezen om noodzakelijke cookies 
te blokkeren. Maar wees gerust: ze doen een prima job voor jou. 

Naam Doel Geplaatst 
door 

Vervaltermijn 

.AspNetCore.AnonymousIdentity Nodig om een door de 
bezoeker opgestarte 
aanvraag te kunnen 
hervatten. 

xerius.be 3 maanden 

.AspNetCore.Antiforgery Nodig voor beveiliging: Enkel 
requests met een geldig 
antiforgery token worden 
verwerkt. Beschermd tegen 
CSRF attacks (Cross-Site 
Request Forgery). 

xerius.be sessie 
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ai_session Nodig om de app te 
verbeteren: Verzamelt 
gebruiks- en telemetrie-
informatie in Microsoft 
Application Insights. Het doel 
is technische informatie te 
verzamelen om de app te 
verbeteren. Deze cookie 
identificeert de sessie 
anoniem. 

xerius.be 30 minuten 

ai_user Nodig om de app te 
verbeteren: Verzamelt 
gebruiks- en telemetrie-
informatie in Microsoft 
Application Insights. Het doel 
is technische informatie te 
verzamelen om de app te 
verbeteren. Deze cookie 
detecteert unieke bezoekers 
om te kunnen tellen hoeveel 
bezoekers er zijn. 

xerius.be 1 jaar 

ARRAffinity Nodig voor load balancing en 
routing van requests binnen 
een sessie naar dezelfde 
server. 

xerius.be sessie 

Anonieme statistische cookies 
Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van website, zonder te kijken naar wie jij 
bent. Welke pagina’s krijgen veel bezoek? Welke worden het langst bekeken? Treden er fouten op? 
Dankzij deze rapporten kunnen we de website beter en gebruiksvriendelijker maken voor onze 
bezoekers, dus ook voor jou. 

Naam Doel Geplaatst 
door 

Vervaltermijn 

_ga 

 

Registreert een unieke ID om 
statistische gegevens te 
genereren over hoe bezoekers 
de app gebruiken.  

xerius.be 2 jaar 

_gid  Registreert een unieke ID om 
statistische gegevens te 
genereren over hoe bezoekers 
de app gebruiken. 

xerius.be sessie 



 
 

Je kan cookies blokkeren 
Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Een 
stappenplan dat je vertelt hoe je dat kan doen voor de courantste browsers vind je 
op www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen. 

Op elk moment kan je ook de al geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiel apparaat 
verwijderen. 

Houd er rekening mee dat wanneer je cookies uitschakelt, sommige grafische elementen of 
functionaliteiten van onze website mogelijks niet mooi of correct verschijnen, en dat je bepaalde 
applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Jij kan ons contacteren 
Voor algemene vragen over onze werking kan je terecht bij 

Xerius 
Brouwersvliet 4 
2000 Antwerpen 

Telefoon 078 15 00 15 

info@xerius.be 

Specifieke vragen i.v.m. privacy en jouw rechten kan je richten aan privacy@xerius.be. 
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