
Cookiebeleid 
Definities 

In dit Cookiebeleid worden de volgende termen gebruikt: 

• ‘Gebruiker’ verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
gebruikmaakt van de Producten en/of Diensten van Mobile Vikings nv; 

• ‘Mobile Vikings nv’ / ‘wij’ verwijst naar Mobile Vikings nv, Kempische 
Steenweg 309/1, B-3500 Hasselt; e-mailadres: info@jimmobile.be; 
btw-nummer: BE 0886.946.917; 

• ‘Website’ verwijst naar de website van JIM Mobile op de URL 
www.jimmobile.be, of eender welke andere URL die naar dezelfde 
content leidt. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine stukjes Informatie die gedownload worden naar het 
toestel dat gebruikt wordt om een website te bezoeken. Telkens diezelfde 
website nadien opnieuw bezocht wordt, zal het toestel herkend worden. 

Door gebruik te maken van cookies, zal er tijdelijk Informatie over bezoeken 
en bezoekers door die website opgeslagen worden. Ook andere websites 
kunnen echter via datzelfde cookie het gebruikte toestel herkennen. Per 
bezoek kunnen er verschillende soorten cookies gebruikt worden. 

Cookies maken op een website een gepersonaliseerd bezoek mogelijk, 
bijvoorbeeld door: 

• relevante navigatie-instellingen weer te geven; 
• de voorkeuren van een bezoeker te onthouden; 
• de gebruikerservaring over het algemeen te verbeteren; 
• het aantal getoonde advertenties te beperken. 

Gebruik van cookies door Mobile Vikings nv 

Bij het bezoeken van de Website krijg je als Gebruiker de vraag of je ermee 
instemt dat Mobile Vikings nv cookies op je toestel plaatst. Indien je dat 
weigert, is het wel mogelijk dat je sommige delen van de Website niet (naar 
behoren) zult kunnen gebruiken. Indien je achteraf in je browser de bewuste 
cookie wist, zal je bij een nieuw bezoek aan de Website dezelfde vraag 
krijgen. 

De Website koppelt de via cookies verzamelde Informatie aan andere, door 
jou over jezelf aangereikte gegevens of andere data die we verzamelden 



voor de doeleinden die in het Privacybeleid van Mobile Vikings nv 
beschikbaar op de Website vermeld worden. 

Mobile Vikings nv maakt gebruik van cookies op haar Website om: 

• de kwaliteit en de functionaliteiten van de Website te verbeteren; 
• je ervaring bij het browsen op haar Website te verbeteren; 
• de manier te analyseren waarop Gebruikers de Website benutten en 

om statistische Informatie te verzamelen. 

De Website maakt gebruik van 3 soorten cookies: 

1. Strikt noodzakelijke cookies 

Anonieme cookies die bezoekers toelaten om door de Website te navigeren, 
de functionaliteiten ervan te gebruiken en toegang te krijgen tot beveiligde 
zones. De door deze cookies verzamelde Informatie kan niet gebruikt 
worden voor marketingdoeleinden. Als het gebruik van dit type van cookies 
niet is toegestaan door de Gebruiker, kunnen verschillende delen van de 
Website niet benut worden. 

2. Analytische cookies 

Analytische cookies laten ons toe om onze Website te analyseren. Hierdoor 
weten we hoeveel bezoekers naar onze Website surfen, waarop ze precies 
geklikt hebben, welke delen populair zijn, enz. Het laat ons toe om onze 
Website voortdurend te verbeteren. Daarnaast maken we ook gebruik van 
cookies van derden (zoals Google Analytics, Google Tag Manager). De 
gegenereerde Informatie over het gebruiksgedrag van een Gebruiker op 
onze Website wordt anoniem verzameld en overgedragen van en naar de 
derde contractant. Vervolgens worden deze anonieme gegevens namens 
ons geanalyseerd door die derde contractant en in de vorm van 
geaggregeerde data aan ons terugbezorgd. 



3. Functionaliteitscookies 

Anonieme cookies die de Website toelaten om de keuzes en voorkeuren van 
bezoekers te onthouden. Op basis van deze Informatie kan de Website meer 
relevante Informatie tonen aan individuele bezoekers. Voorbeeld van 
verzamelde gegevens zijn land en taalkeuze. 

Het niet toestaan van dit type van cookies zal: 

• het gebruik van verschillende delen van de Website blokkeren; 
• de mate van ondersteuning verminderen die JIM Mobile kan bieden; 
• JIM Mobile beletten je voorkeuren te onthouden om een bepaalde 

functionaliteit niet te gebruiken of ter beschikking te hebben. 

Meer over cookies 

Voor meer Informatie over cookies verwijzen we je graag naar deze website: 
www.allaboutcookies.org. Een gids over gedragsgericht adverteren en 
onlineprivacy van de onlinereclamesector vind je hier: 
www.youronlinechoices.eu 

 


