
POLÍTICA DE COOKIES DE TERALAVA  S.L.U.  -  WWW.LERO.NET   -      

Het domein www.lero.net  maakt gebruik van automatische verzamelprocedures (Cookies) om persoonlijke informatie 

te verzamelen, zoals het type browser of besturingssysteem, verwijzende pagina, route, ISP (Internet Service Provider) 

domein, etc. dit alles om de geleverde diensten te verbeteren. Cookies helpen ons om deze website aan te passen aan 

uw personales.persoonlijke behoeften.  

 

Een "Cookie" is een klein bestand dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en waarmee we de gebruiker 

kunnen herkennen. Cookies helpen ons om de kwaliteit van onze website te verbeteren, waardoor we de navigatie van 

elke gebruiker op onze website tot op zekere hoogte kunnen personaliseren. Cookies zijn op dit moment essentieel 

voor de werking van het internet en bieden talloze voordelen bij het aanbieden van interactieve diensten, het 

vergemakkelijken van de navigatie en de gebruiksvriendelijkheid van onze website.  

 

Houd er rekening mee dat cookies uw computer niet kunnen beschadigen en dat het inschakelen ervan ons helpt bij 

het identificeren en oplossen van fouten en het verbeteren van de navigeerbaarheid van onze site.   

 

Soorten cookies:  

Voor meer informatie over de typologie en het gebruik van cookies, informeren wij u daarover: 

 

Vanuit het oogpunt van de 'levensduur' van de cookie (tijd dat de cookie actief blijft op onze computer) kunnen we 

onderscheid maken tussen cookies: 

1. Sessiecookies: dit zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser blijven totdat u de website 

verlaat, zodat er geen cookies op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen. De informatie die 

door middel van deze cookies wordt verkregen, dient voor het analyseren van webverkeerspatronen. 

Uiteindelijk stelt dit ons in staat om een betere ervaring te bieden om de inhoud te verbeteren en het gebruik 

ervan te vergemakkelijken.  

2. Permanente cookies: Deze worden opgeslagen op de harde schijf en onze website leest ze bij elk bezoek 

opnieuw. Een permanent koekje heeft een vervaldatum. Het koekje zal na die datum niet meer werken. We 

gebruiken ze over het algemeen om de aankoop- en registratiediensten te vergemakkelijken. 

 

Vanuit het oogpunt van het gebruik van elk cookie kunnen we het volgende onderscheid maken: 

 

A Vereiste cookies: zijn de cookies die strikt noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld welke die dienen voor correcte 

navigatie of die de betaling van door de gebruiker gevraagde goederen of diensten mogelijk maken, of 

cookies die dienen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website effectief wordt geladen. 

 

Binnen de categorie Verplichte cookies kunt u ook cookies vinden voor de volgende doeleinden: 

- Cookies die alleen communicatie mogelijk maken tussen de computer van de gebruiker en het netwerk. 

- Cookies welke gebruit worden om een dienst te verlenen waar de gebruiker uitdrukkelijk om heeft gevraagd. 

 

In deze twee gevallen informeren wij u dat de informatie en toestemming van de gebruiker niet nodig is voor de 

installatie van de doorverwezen cookies. In het bijzonder heeft de EU-werkgroep van deskundigen in artikel 29 van 

haar advies 4/20123 uitgelegd dat cookies die zijn uitgezonderd, onder meer bedoeld zijn voor het doel ervan: 

 

✓ Invoer van de gebruiker" cookies 

✓ Authenticatie of gebruikersidentificatiecookies (alleen sessie) 

✓ Beveiligingscookies voor gebruikers 

✓ Cookies voor mediaspelersessies 

✓ Sessiecookies om de lading te balanceren 

✓ Cookies voor het aanpassen van de gebruikersinterface 

✓ Plug-in cookies voor het uitwisselen van sociale inhoud 

 

Voor alle andere Verplichte cookies die niet in de bovenstaande veronderstellingen zijn opgenomen, is de 

voorafgaande informatie en toestemming van de gebruiker vereist. 

http://www.lero.net/


a. Functionele cookies: Dit zijn cookies die de gebruiker helpen om een betere ervaring te hebben tijdens het 

navigeren op de site. Een voorbeeld van het gebruik van dit type cookie is de cookie die wordt gebruikt om 

de navigatiegegevens van een bepaalde taal op te slaan. 

b. Analytische cookies: Dit zijn cookies die ons in staat stellen het gebruik van de Website te analyseren, zodat 

we de werking ervan kunnen meten en verbeteren. 

c. Reclame en Third Party Cookies: zijn cookies die worden gebruikt door sociale netwerken, of door externe 

content add-ons zoals google maps en cookies van reclamebedrijven om advertenties te dienen die relevant 

zijn voor uw interesses. 

 

 

TERALAVA S.L.U. slaat alle informatie die via cookies wordt verzameld op in een niet-persoonlijk gemaakt formaat (IP-

adres). Dit soort informatie die via de cookies wordt verkregen, zal niet buiten TERALAVA S.L.U. worden onthuld, noch 

worden gebruikt voor ongevraagde communicatie. 

 

Goede Privacy - Cookiebeheer: 

 

Indien de gebruiker dit wenst, kan de registratie van cookies afhankelijk worden gesteld van de acceptatie tijdens de 

installatie of het updaten van de gebruikte browser. De gebruiker kan op elk moment de aanvaarding ervan herroepen 

via de inhouds- en privacyconfiguratieopties die op elke browser beschikbaar zijn. Als de gebruiker echter de installatie 

van cookies in zijn browser niet toestaat, heeft hij mogelijk geen toegang tot een van de onderdelen van onze website.   

 

Voor meer informatie over de juiste instelling van cookies en de mogelijkheden om deze te activeren, te beperken 

en/of uit te schakelen, verwijzen wij u naar het helpgedeelte van uw browser voor meer informatie: 

 

Leer hoe u het gebruik van cookies in Google Chrome kunt blokkeren 

Meer informatie over het blokkeren van het gebruik van cookies in Firefox 

Meer informatie over het blokkeren van het gebruik van cookies in Internet Explorer 

Meer informatie over het blokkeren van het gebruik van cookies in Safari 

 

Bij veel browsers kunt u een privé-modus activeren, waarbij cookies na uw bezoek altijd worden verwijderd. Afhankelijk 

van de browser kan deze privémodus verschillende namen hebben. Hieronder vindt u een lijst van de meest 

voorkomende browsers en de verschillende namen voor deze "private mode": 

 

- Internet Explorer 8 en hoger; InPrivate  

- Safari 2 en hoger; Private Browsing  

- Opera 10.5 en hoger; Private Browsing  

- FireFox 3.5 en hoger; Private Browsing  

- Google Chrome 10 en hoger; Incognito   

 

Lijst en beschrijving van de cookies: 

De tabellen die wij hieronder publiceren, verzamelen op een schematische manier de hierboven beschreven en in de 

website van TERALAVA S.L.U. gebruikte cookies: 

Naam  

cookie 

Domein  van 

cookie 

Verloopt 

(sessie, permanent) 

Gebruik  cookie 

(Eis-functioneel-analytisch-Derde Partij/Adverteren) 

_utma lero.net 2 jaar Analytische cookies (Google Analytics): Slaat het aantal bezoeken op 

voor elke gebruiker, het tijdstip van het eerste bezoek, het vorige 

bezoek en het huidige bezoek. 

_utmb lero.net 30 minuten Analytische cookies (Google Analytics): worden gebruikt om 

ongeveer te controleren hoe lang u op een site verblijft. 

_utmc lero.net Bij einde sessie Analytische cookies (Google Analytics): worden gebruikt om 

ongeveer te controleren hoe lang u op een site verblijft. 

_utmz lero.net 6 maanden Analytische cookies (Google Analytics): Sites waar een bezoeker 

vandaan komt (zoekmachine, trefwoord, link) 

_utmt lero.net 10 minuten Analytische cookies (Google Analytics): worden gebruikt om het 

percentage verzoeken te beperken. 

accept_cookie lero.net 30 dagen Cookie funcional: cookie mediante la cual se aceptan los 

condiciones de cookies y oculta la barra de cookies 

 



▪ Voor meer informatie over Google Analytics-cookies kunt u terecht op de volgende pagina: 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es . U kunt de Google Analytics cookies uitschakelen 

via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .  

▪ Voor meer informatie over cookies en uw rechten als gebruiker kunt u de Gids voor het gebruik van cookies 

raadplegen die is opgesteld door het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming in samenwerking 

met de verenigingen ADIGITAL, Adverteerders, AUTOCONTROL en IAB Spanje: 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-cookies.pdf 

 

 

Dit document is vertaald vanuit het Spaans, daarom kunnen hier geen rechten aan verleend worden 


