
COOKIEBELEID 
 
1. ALGEMEEN 
Huidige cookieverklaring (hierna “Cookieverklaring”) is van toepassing op de website 
“crossingzebra.be” (hierna “Website”), uitgebaat door 3MinutesMedia BV met 
maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Polydoor de Paeepestraat 16 en ingeschreven in de 
KBO met ondernemingsnummer BE0547.945.773 (hierna “ons” of “wij”).  
Aan de hand van deze Cookieverklaring trachten wij u zo goed mogelijk te informeren over 
de verschillende soorten cookies waarmee u geconfronteerd kan worden bij een bezoek aan 
de Website.  
 
2. WAT ZIJN COOKIES EN MET WELK DOEL WORDEN ZE GEBRUIKT? 
Cookies zijn kleine tekst- of databestanden die op uw computer of mobiel toestel kunnen 
worden geplaatst bij een bezoek aan onze Website, en dit door ons (zie hierna onder 3.1.) of 
door een derde (zie hierna onder 3.2.). 
De cookies worden gebruikt om uw bezoek aan de Website vlotter en gebruiksvriendelijker 
te maken, bepaalde functionaliteiten van de Website mogelijk te maken (bvb. het delen van 
content op sociale media), inzicht te verschaffen in de wijze waarop de Website wordt 
gebruikt (bvb. anonieme informatie over het aantal keer een bepaalde pagina van de 
Website wordt bezocht), etc. 
Cookies zijn geen programma's en zijn niet schadelijk voor uw computer of mobiel toestel. 
 
3. MET WELKE COOKIES KAN U GECONFRONTEERD WORDEN NAAR AANLEIDING VAN HET 
GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE? 
 

FIRST-PARTY COOKIES 
Er worden geen first-party cookies gebruikt. 
 

THIRD-PARTY COOKIES 
Bepaalde tijdelijke en permanente cookies worden door derden geplaatst en beheerd. 
Hieronder volgt een toelichting bij alle cookies waarmee u via de Website geconfronteerd 
kan worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzending, installatie en toepassingen 
op basis van dergelijke cookies; als gebruiker dient u zich tot de bewuste derde partij te 
wenden. 
GEBRUIKSANALYSE 

Wij maken gebruik van bepaalde toepassingen van Google Analytics 
(http://www.google.be/intl/nl/analytics/index.html; https://developers.google.com/analytic
s/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=nl). Google Analytics maakt gebruik van 
cookies om informatie te verzamelen over het surfgedrag van bezoekers van onze Website. 
Deze cookies verzamelen geen gegevens die bezoekers kunnen identificeren (enkel 
anonieme informatie wordt verzameld) en worden uitsluitend gebruikt om de werking van 
onze Website beter in kaart te brengen; dit met als uiteindelijk doel de werking van onze 
Website en de dienstverlening in het algemeen te verbeteren. 
GEÏNTEGREERDE VIDEO CONTENT 

Op de Website kunnen video’s voorkomen die niet op onze Website/server(s) zelf staan 
maar op de website(s)/server(s) van derden. De aanbieders van die zogeheten embedded 
content maken gebruik van cookies: 

http://www.google.be/intl/nl/analytics/index.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=nl
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=nl


YouTube: Als onderdeel van de Google-bedrijvengroep, is op cookies afkomstig van het 
YouTube-domein het algemene cookiebeleid van Google toepasselijk. Meer informatie 
daarover vindt u hier: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/. 
Vimeo: Op cookies afkomstig van het Vimeo-domein, is volgend cookiebeleid van 
toepassing: https://vimeo.com/cookie_policy. 
SOCIALE MEDIA TOEPASSINGEN 

Op de Website worden soms buttons en mogelijk ook andere toepassingen geplaatst 
waarmee de gebruiker berichten of content die voorkomt op de Website kan delen via 
sociale media. Deze buttons en toepassingen werken via stukjes code die van de sociale 
media platformen zelf afkomstig zijn, en via deze code kunnen ook cookies worden 
geplaatst. Wij hebben desgevallend geen zeggenschap over dergelijke cookies en dienen u 
dan ook te verwijzen naar het cookiebeleid van de betreffende sociale media platformen zelf 
om meer informatie te bekomen over de inhoud en de gegevens die aan de hand van die 
cookies worden verwerkt: 
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170526# 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
 
4. COOKIES AL DAN NIET AANVAARDEN EN VERWIJDEREN 
Indien u niet akkoord kan gaan met ons cookiebeleid overeenkomstig huidige 
Cookieverklaring, wordt u verzocht de instellingen van uw internet browser aan uw wensen 
aan te passen of weg te surfen van onze Website. Indien u onze Website verder bezoekt 
zonder bedoelde instellingen aan te passen, betekent dit dat u het gebruik en de installatie 
van cookies overeenkomstig huidige Cookieverklaring aanvaardt. 
U kan te allen tijde de instellingen van uw internet browser aanpassen zodat u bvb. een 
waarschuwing krijgt alvorens cookies worden aanvaard, of zelfs opteren om cookies 
stelselmatig te weigeren. U kan ook te allen tijde de op uw computer of uw mobiel toestel 
bewaarde cookies verwijderen. Klik op de helpknop van uw internet browser om na te gaan 
hoe u de desbetreffende instellingen kan wijzigen en/of de cookies kan verwijderen. 
Hou er rekening mee dat wanneer u het gebruik van cookies weigert, bepaalde 
functionaliteiten van de Website mogelijk niet langer integraal en/of even vlot toegankelijk 
kunnen zijn. 
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