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Brussels Airport - Cookiebeleid 

 
Wat zijn cookies? 
 
Cookies zijn kleine stukjes gegevens die wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van 
uw computer. Op die manier onthouden wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website. 
 
Brussels Airport Company maakt gebruik van zogenaamde functionele cookies die het 
gebruik van de website voor u als bezoeker verbeteren. Niet-functionele cookies worden 
gebruikt om statistieken van bezoekers te verzamelen met het doel om deze website in de 
toekomst te verbeteren. 
 
Als u uw browserinstellingen niet aanpaste om cookies te weigeren, plaatst het systeem 
cookies.  
 
Gebruik van cookies 
 
Brussels Airport Company verwerkt alleen gegevens die automatisch worden verzameld 
door het gebruik van deze website, zoals het IP-adres, het besturingssysteem, browser die 
u gebruikt, het aantal keren en de pagina’s die u bezocht. Brussels Airport Company 
gebruikt cookies om deze persoonlijke gegevens te verzamelen wanneer u de website 
bezoekt.  
 
Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om uw 
gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u 
een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook 
in staat om hem te optimaliseren. 
 
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter geen systematische 
gegevensverzameling toe waarmee de gebruikers van onze website geïdentificeerd zouden 
kunnen worden. Ze helpen ons alleen om de gebruikerservaring te verbeteren, de 
beveiliging te verhogen, de werking van deze website te verbeteren, de interesses van onze 
gebruikers te begrijpen, de doeltreffendheid van de inhoud van onze website te meten, 
problemen te identificeren en op te lossen en te helpen bij het bepalen van de 
marketingdoeleinden. We kunnen cookies ook gebruiken voor andere doeleinden, zoals de 
commercialisering van ons bedrijf. 
 
Krachtens de geldende wetgeving moeten alle websites die gericht zijn op bepaalde delen 
van de Europese Unie, uw toestemming vragen voor het gebruik of de opslag van cookies 
en vergelijkbare technologieën op uw computers of mobiele toestellen. Dit cookiebeleid 
geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die we gebruiken en hun doel.  
 
Hoe schakelt u cookies uit? 
 
U controleert het gebruik van cookies via uw browserinstellingen en andere tools. U kunt 
uw browser configureren om het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën uit te 
schakelen, opnieuw in te stellen of te blokkeren. Het is mogelijk dat deze website zonder 
het gebruik van cookies niet correct werkt. Dit kan het geval zijn bij bepaalde grafische 
elementen of toepassingen/functies. 
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De onderstaande links bieden meer informatie over het uitschakelen van cookies per 
browser: 

• Internet Explorer:  
http://Windows.Microsoft.com/nl-nl/Windows7/Block-Enable-or-Allow-cookies ; 

• Google Chrome:  

http://support.Google.com/Chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 ; 

• Firefox: 

http://support.mozilla.org/nl/KB/cookies-in-en-uitschakelen-websites-

voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies+in-+en+uitschakelen ; 

• Safari: 

https://support.apple.com/kb/index?q=cookies&src=globalnav_support&type=orga

nic&page=search&locale=en_GB . 

Soorten cookies 
 
Tijdelijke cookies 
 
Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw 
browser of applicatie sluit, worden dergelijke cookies verwijderd. 
 
Permanente cookies  
 
Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel toestel staan, zelfs als u de browser 
of de applicatie afsluit, en maken het mogelijk om u te herkennen bij latere bezoeken aan 
de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw toestel staan totdat hun 
einddatum is bereikt, totdat er een nieuwe cookie is geïnstalleerd of totdat u ze verwijdert 
in de instellingen van uw browser, applicatie of mobiel toestel. 
 
Eigenaar van de cookie(s) 
 
Cookie van de eerste partij 
 
Cookies van de eerste partij zijn cookies die worden beheerd door Brussels Airport Company 
en die specifiek zijn voor de bezochte of gebruikte onlinedienst/website.  
 
Cookie van derden 
 
 
Cookies van derden zijn cookies die worden beheerd en geplaatst door een derde. Dit 
gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van de website. Cookies van derden maken het 
mogelijk dat bepaalde informatie naar derden wordt verzonden door uw bezoek aan onze 
website. Derden verzamelen deze gegevens zodat zij de werking van onze website kunnen 
begrijpen en verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door derden 
verwijzen wij u naar de website van de desbetreffende derde, omdat deze laatste cookies 
zal gebruiken in overeenstemming met zijn cookiebeleid. Het is belangrijk te weten dat het 
beleid van een dergelijke derde kan verschillen van ons beleid. 
 
  

http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&amp;answer=95647
http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&amp;amp;redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&amp;amp;redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
https://support.apple.com/kb/index?q=cookies&src=globalnav_support&type=organic&page=search&locale=en_GB
https://support.apple.com/kb/index?q=cookies&src=globalnav_support&type=organic&page=search&locale=en_GB
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Waarom cookies? 
 
Noodzakelijke cookies 
 
Noodzakelijke of essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van 
de website. Daarom wordt geadviseerd om deze cookies niet uit te schakelen.  
 
Functionele cookies 
 
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Voorbeelden 
waarvoor deze cookies kunnen worden gebruikt: 

• Uw inloggegevens onthouden; 
• Zorgen voor de beveiliging van uw inloggegevens; 
• Zorgen voor de uniformiteit van de lay-out van de website. 

 
Prestatie- en analysecookies 
 
Op basis van deze cookies wordt informatie verzameld over de manier waarop bezoekers 
onze website gebruiken. Dit gebeurt met de bedoeling om de inhoud van onze websites te 
verbeteren, om deze verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om de 
bruikbaarheid van onze website te vergroten. Bijvoorbeeld het gebruik van Google 
Analytics.  
 
Socialemedia cookies 
 
De website van Brussels Airport Company kan zogenaamde ingebedde elementen van 
andere derden, zoals YouTube, Twitter en Google Analytics, implementeren. Deze worden 
gebruikt om sociale media in de website te integreren via plug-ins. 
 
Andere cookies 
 
Dit zijn cookies die niet behoren tot een van de bovengenoemde categorieën van cookies. 
Een voorbeeld van andere cookies zijn cookies die kunnen worden gebruikt om een 
webanalyse uit te voeren voor de optimalisatie van de website.  

 
Specifieke cookies gebruikt op buymyloungepass.brusselsairport.be/nl 
 

Type Cookie Cookie name 

Noodzakelijke laravel_session 

Noodzakelijke XSRF-TOKEN 

Noodzakelijke CookieControl 

Analyse _hjid (Hotjar) 

Analyse _hjIncludedInSample (Hotjar) 

Analyse _ga (Google Analytics) 

Analyse _gid (Google Analytics) 
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