
COOKIEVERKLARING voor website NCDAB 

Cookies 
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op je 
lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende 
doeleinden hebben: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële 
cookies (functionele, analytische en targeting cookies).  

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat 
enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een 
omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving 
verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. 

NCDAB vzw richt zich uitsluitend op de Belgische markt en volgt bijgevolg de 
Belgische wetgeving inzake cookies. 

Doel en nut van cookies 
NCDAB vzw wil elke bezoeker van de website zo goed mogelijk informeren over zijn 
rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies NCDAB 
vzw gebruikt. Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik 
van cookies. Cookies helpen NCDAB vzw om jouw bezoek aan de website te 
optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een 
nieuwsbrief, et cetera) en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. 

Als je de website van NCDAB vzw wil consulteren, is het aan te raden dat de 
technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde 
cookies kan NCDAB vzw geen probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien 
u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen. 

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. De cookies die 
wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies 
helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien 
waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. 

Soorten cookies gebruikt door NCDAB vzw 
Domeinnaam: www.ncdab.be 

Naam cookie Type cookie Bewaarduur 

  

PHPSESSID 

  

HTTP 

  
Tot wanneer de browser 
wordt gesloten 



 
Third party cookies: 

Domeinnaam: www.ncdab.be 

Naam cookie Type cookie Bewaarduur 

_ga (Google Analytics 
tracking) 

HTTP 1 jaar 

  

Neem kennis van ons Privacyverklaring voor meer informatie omtrent de verwerking 
van persoonsgegevens door NCDAB vzw. 

Beheer van de cookies 
Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen 
moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden: 

Bij browser - Microsoft Internet Explorer  

• In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'. 

• Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of 
‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit). 

• Klik op 'OK'.  

Bij browser - Mozilla Firefox 

• Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op 
'Opties'. 

• Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet 
gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt. 

• Klik op 'OK'.  

Bij browser - Google Chrome 

• Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in je browservenster en 
kies 'Opties'. 

• Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content settings’. 

• Klik op de optie ‘cookies’. 

• Selecteer nu 'Allow sites to save and read cookie data’.  

Bij browser - Safari 



• Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in 
het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het 
uitgebreide taakmenu.) 

• Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere 
websitegegevens’ 

• Duid aan dat u cookies aanvaardt. 

Als u de website van NCDAB wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies 
ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de 
cookies uit te schakelen via je browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:  

Bij browser - Mozilla Firefox 

• Klik op de menuknop en kies ‘Voorkeuren’. 

• Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie ‘Geschiedenis’. 

• Stel naast ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor 
geschiedenis’. 

• Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in op ‘Nooit’. 

• Sluit de pagina ‘about:preferences’. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden 
automatisch opgeslagen.  

Bij browser - Google Chrome 

• Selecteer ‘Meer Instellingen’ in de browserwerkbalk. 

• Selecteer onderaan de pagina de optie ‘Geavanceerd’. 

• Selecteer bij 'Privacy en beveiliging' de optie ‘Instellingen voor content’. 

• Selecteer ‘Cookies’. 

• Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit.  

Bij browser - Safari 

• Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in 
het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het 
uitgebreide taakmenu.) 

• Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere 
websitegegevens’ 

• Duid aan dat u cookies niet aanvaardt.  

Bij browser - Microsoft Internet Explorer 

• Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties. 



• Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar 
naar boven om alle cookies te blokkeren. Klik op OK. 

Of raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser  

Rechten van de bezoekers 
Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u 
als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de 
persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen: 

• Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde 
redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. 

• Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een 
recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen 
van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de 
categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de 
categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. 

• Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen 
op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. 

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in 
onze Privacyverklaring. Meer informatie over de rechten van bezoekers vind je ook in 
de Privacyverklaring. 

Contacteer NCDAB 

Nederlandstalig College van Deskundige Architecten België vzw 
 
Havenlaan 86c b 113, 1000 Brussel 
T: 0471 / 22 11 91 
info@ncdab.be 

Over NCDAB 

Het Nederlandstalig College van Deskundige Architecten België vzw,  heeft als  
hoofddoel, de architect-deskundige de mogelijkheid te bieden om de middelen tot 
vorming, vervolgmaking en bijscholing van hun technische en juridische kennis nodig 
voor de uitoefening van hun opdrachten, te organiseren en in stand te houden.  

De bijkomende doelstellingen werden geformuleerd in de wijziging van de statuten , 
gepubliceerd in het BS van 22 juli 2019 


