
Dit is het particuliere cookiebeleid van Kadonation NV, gevestigd te Gordunakaai 61 9000 Gent 

(België), BTW nummer BE 0666.820.362 en heeft betrekking tot webdomein kadonation.com.  

 

Onze website gebruikt zowel strikt noodzakelijke als niet-essentiële cookies om uw ervaring als 
bezoeker te verbeteren. Wij onderscheiden de volgende cookies op basis van hun doeleinden: 

 

Essentiële en functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert, 
bijvoorbeeld door basisfuncties als paginanavigatie in jouw taal en toegang tot beveiligde 
gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies zouden sommige delen van 
de website niet werken. Zij kunnen niet worden uitgeschakeld. 

 

Niet-essentiële cookies (analytische en marketing cookies) helpen ons jouw gebruik van onze 
website te analyseren en te begrijpen, om jouw voorkeuren als gebruiker op te slaan en om jou 
relevante inhoud en advertenties aan te bieden. Deze cookies worden nooit ingeschakeld zonder 
jouw voorafgaande toestemming. 

 

    - Analytische cookies gebruiken we bijvoorbeeld om te weten hoeveel keer een bepaalde 
pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te 
verbeteren. Deze cookies worden enkel geplaatst nadat je hiervoor je toestemming hebt 
gegeven.  

 

    - Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende 
websites bezoeken. Hun doel is om jou als individuele gebruiker relevante en aantrekkelijke 
advertenties te tonen. Deze advertenties worden zo waardevoller. Deze categorie omvat ook 
tracking cookies die worden gebruikt door sociale media websites, zoals Google.  

 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat tijdens een bezoek aan een website wordt opgeslagen 
in je browsermap op je computer. De belangrijkste functie van cookies is om gebruikers van 
elkaar de onderscheiden. Een cookie zorgt er bijvoorbeeld voor dat je taalvoorkeur wordt 

onthouden terwijl je doorheen de website surft. 

 

Cookies hebben een bepaalde looptijd. Sommige worden automatisch verwijdert bij het sluiten 
van je browser, dit zijn sessiecookies, terwijl andere cookies een langere tijd op je computer 
blijven staan of permanent blijven staan tenzij je ze verwijdert. Dit zijn de permanente cookies en 

laten bijvoorbeeld toe om ingelogd te blijven. 

 

Cookies kunnen geplaatst worden door ons (first party cookies) of door een partner (third party 
cookies). Een voorbeeld van een third party cookie is een tracking cookie. Bij tracking cookies 
plaatst een adverteerder, bijvoorbeeld Google, een cookie wanneer je onze website bezoekt, en 
je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Zo kunnen zij je relevante advertenties tonen via hun 
kanalen. 

 

Lijst van onze cookies 

https://kadonation.com/


 

Essentiële of functionele cookies 

 

Naam van de cookie Looptijd van de cookie Functie van de cookie 

awsalbcors 7 dagen 
Dit is een load balancing cookie. Load balancing cookies verdelen het 
werk waarmee een server wordt belast. 

xsrf-token 1 dag 
Deze cookie zorgt ervoor dat bezoekers veilig kunnen surfen. Het 
voorkomt cross-site forgery (het ongeoorloofd plaatsen van inhoud op 
een website). 

kadonation_session sessie 
Deze cookie houdt je informatie bij terwijl je van pagina naar pagina 
surft zodat je niet steeds dezelfde informatie moet ingeven. 

_cfruid sessie 
Deze Zendesk cookie ondersteunt de chatfunctie in kader van load 
balancing. 

_zlcstore permanent 
Deze Zendesk cookie slaat informatie op over de huidige status van 
de chat. 

zd-suid permanent Deze Zendesk cookie identificeert de sessie van de gebruiker. 

zd-settings permanent 
Deze Zendesk cookie bewaart de gebruikersvoorkeuren van de 
helpdesk. 

zd-store permanent 
Deze Zendesk cookie registreert of de chatbot werd getoond aan de 
gebruiker. 

_zlcmid 1 jaar 
Deze Zendesk cookie bewaart het ID van het toestel voor chat 
authenticatie 

 
 

Analytische cookies 

 
 

Naam van de cookie Looptijd van de cookie Functie van de cookie 

_ga 2 jaar 
Deze Google cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt 
om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de 
website gebruikt 

_gid 
1 dag 
 

Deze Google cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt 
om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de 
website gebruikt 

ZD-buid permanent 
Deze Zendesk cookie registreert een unieke ID die de gebruiker 
identificeert bij terugkerende bezoeken. 

_dataLayerHistory Permanent Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics 

 

 

Marketing cookies 

 
 

Naam van de cookie Looptijd van de cookie Functie van de cookie 

_gcl_au 3 maanden 
Deze Google AdSense cookie experimenteert 
met de efficiëntie van advertenties op hun 
websites 

 
 

Heb je vragen voor ons?  



Aarzel dan niet om ons te contacteren op contact@kadonation.com of +32(0) 9396 32 00 (België) 

of +31(0) 85 888 43 62 (Nederland). 

 

mailto:contact@kadonation.com

