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BIA Group 
 

Cookiebeleid van de website www.biagroup.com 
 

(Bijgewerkt op 11 mai 2021) 
 

 
Dit document is geschreven in verschillende talen om het begrip ervan te vergemakkelijken. In geval van 
tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies, heeft de Franse versie voorrang. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites 
bezoekt. 

Informatie wordt opgeslagen in een tekstbestand, zoals uw taalkeuze voor de website. Wanneer u de website 
later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de site. Op die manier herkent de website uw 
browser en kan hij bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden. 

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch gewist 
wanneer u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere voor langere tijd op uw computer 
blijven, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies). 

Waarom gebruiken wij cookies? 

De website maakt gebruik van drie soorten cookies: 

• essentiële cookies ; 
• functionele cookies ; 
• analytische cookies. 

BIA stelt cookies in om de inhoud te beheren en de optimale werking van haar website mogelijk te maken. 
Het is niet mogelijk om deze cookies te weigeren als u de Website wilt bezoeken. 

Wat de analytische cookies betreft, gebruikt BIA onder andere (indicatieve en niet-limitatieve lijst, onder 
voorbehoud van wijziging) Google Analytics, LinkedIn Insight Tag, Facebook Pixel en Hotjar, die ons 
informatie verschaffen over uw gebruik van onze websites, waaronder de volgende: de pagina's die u hebt 
bezocht, de links waarop u hebt geklikt, de tijd die u op een pagina hebt doorgebracht, de producten of 
diensten die u hebt ontworpen met behulp van onze configurator, het apparaat dat u gebruikte, enz. Deze 
gegevens stellen ons in staat te begrijpen hoe mensen onze website gebruiken en ervoor te zorgen dat deze 
naar behoren functioneert. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketing- of reclamedoeleinden. 

Cookies van www.biagroup.com: 

Cookie  Domein  Beschrijving  Houdbaarheid Type  
bscookie .linkedin.com Dit cookie is een browser-

identificatiecookie die wordt ingesteld 
door gekoppelde deelknoppen en 
advertentietags. 

1 jaar 11 
maanden 29 
dagen 11 uur 37 
minuten 

Analytisch 

_ga .biagroup.com Deze cookie wordt geplaatst door 
Google Analytics. De cookie wordt 
gebruikt om bezoekersgegevens, 
sessies en campagnes te berekenen en 
om het gebruik van de site bij te 
houden voor de analyse van de site. De 

1 jaar 11 
maanden 28 
dagen 23 uur 59 
minuten 

Analytisch 
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Cookie  Domein  Beschrijving  Houdbaarheid Type  
cookie slaat informatie anoniem op en 
kent een willekeurig gegenereerd 
nummer toe om unieke bezoekers te 
identificeren. 

_gid .biagroup.com Deze cookie wordt geplaatst door 
Google Analytics. De cookie wordt 
gebruikt om informatie op te slaan over 
hoe bezoekers een website gebruiken 
en helpt bij het maken van een 
analytisch rapport over hoe de website 
het doet. De verzamelde gegevens, 
waaronder het aantal bezoekers, de 
bron waar zij vandaan kwamen, en de 
bezochte pagina's in anonieme vorm. 

23 uur 59 
minuten 

Analytisch 

_omappvp .biagroup.com Dit cookie wordt gebruikt in combinatie 
met _omappvs cookie om te bepalen of 
een gebruiker nieuw of terugkerend is. 

10 jaar 11 
maanden 10 
dagen 23 uur 59 
minuten 

Analytisch 

lissc .linkedin.com Deze cookie wordt aangeleverd door 
LinkedIn. Deze cookie wordt gebruikt 
om de geïntegreerde dienst te volgen. 

11 maanden 29 
dagen 23 uur 59 
minuten 

Analytisch 

_omappvs .biagroup.com Dit cookie wordt gebruikt in combinatie 
met de _omappvp-cookies. Als de 
cookies zijn ingesteld, is de gebruiker 
een terugkerende gebruiker. Als geen 
van beide cookies is ingesteld, is de 
gebruiker een nieuwe gebruiker. 

9 minuten Analytisch 

_lang_already_choosed .biagroup.com Deze cookie wordt gebruikt om de 
toepasselijke taal te bepalen. 

2 maanden 28 
dagen 23 uur 59 
minuten 

Analytisch 

_dc_gtm_UA-59069754-1 .biagroup.com Deze cookie wordt verstrekt door 
Google Analytics om de werking ervan 
mogelijk te maken. 

 
Analytisch 

_hjTLDTest .biagroup.com Dit cookie wordt door Hotjar verstrekt 
om de werking ervan mogelijk te 
maken. 

Sessie Analytisch 

_hjid .biagroup.com Deze cookie wordt door Hotjar 
ingesteld wanneer de gebruiker voor 
het eerst op een pagina met het Hotjar 
script komt. Het wordt gebruikt om de 
willekeurige gebruikers-ID die uniek is 
voor die site op de browser te traceren. 
Dit zorgt ervoor dat gedrag bij latere 
bezoeken aan dezelfde site aan 
dezelfde gebruikers-ID wordt 
toegeschreven. 

11 maanden 29 
dagen 23 uur 59 
minuten 

Analytisch 

_hjFirstSeen .biagroup.com Dit cookie wordt door Hotjar verstrekt 
om de werking ervan mogelijk te 
maken.  

29 minuten Analytisch 

li_sugr .linkedin.com Deze cookie wordt door LinkedIn 
verstrekt om de werking ervan mogelijk 
te maken. 

2 maanden 28 
dagen 23 uur 59 
minuten 

Analytisch 

UserMatchHistory .linkedin.com Deze cookie wordt aangeleverd door 
Linkedin en wordt gebruikt om 
bezoekers over meerdere websites te 
volgen om hen relevante advertenties 
te tonen op basis van hun voorkeuren. 

29 dagen 23 uur 
59 minuten 

Analytisch 
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Cookie  Domein  Beschrijving  Houdbaarheid Type  
_hjIncludedInPageviewSample .biagroup.com Dit cookie wordt door Hotjar verstrekt 

om de werking ervan mogelijk te 
maken. 

1 minuut Analytisch 

_hjAbsoluteSessionInProgress .biagroup.com Dit cookie wordt door Hotjar verstrekt 
om de werking ervan mogelijk te 
maken. 

29 minuten Analytisch 

cookielawinfo-checkbox-nodig .biagroup.com Deze cookie wordt ingesteld door de 
GDPR Cookie Consent plugin. De 
cookies worden gebruikt om de 
toestemming van de gebruiker voor 
cookies op te slaan. 

59 minuten Essentieel 

__cfduid .adsymptotic.com Dit cookie wordt door cdn-diensten 
zoals CloudFare gebruikt om individuele 
klanten achter een gedeeld IP-adres te 
identificeren en beveiligingsinstellingen 
per klant toe te passen. Het komt niet 
overeen met een gebruikers-ID in de 
webapplicatie en slaat geen persoonlijk 
identificeerbare informatie op. 

29 dagen 23 uur 
59 minuten 

Essentieel 

lang .ads.linkedin.com Deze cookie wordt gebruikt om de 
taalvoorkeuren van een gebruiker op te 
slaan, zodat de volgende keer dat de 
gebruiker de website bezoekt, de 
inhoud in die opgeslagen taal kan 
worden weergegeven. 

zitting Functioneel 

bcookie .linkedin.com Deze cookie wordt ingesteld door 
linkedIn. Het doel ervan is om LinkedIn 
functies op de pagina mogelijk te 
maken. 

1 jaar 11 
maanden 29 
dagen 11 uur 37 
minuten 

Functioneel 

lidc .linkedin.com Deze cookie wordt door LinkedIn 
ingesteld en gebruikt voor 
routingdoeleinden. 

23 uur 59 
minuten 

Functioneel 

lang .linkedin.com Deze cookie wordt gebruikt om de 
taalvoorkeuren van een gebruiker op te 
slaan, zodat de volgende keer dat de 
gebruiker de website bezoekt, de 
inhoud in die opgeslagen taal kan 
worden weergegeven. 

zitting Functioneel 

 

Externe links 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn gemarkeerd met een teken dat aangeeft 
dat de gebruiker de website verlaat. Wij hebben geen invloed op de vraag of de exploitanten van deze 
websites de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven. De activering van deze links is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden u echter aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid 
van de website in kwestie te raadplegen. 
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