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1. ALGEMEEN 

Covico Invest BV (“Covico Invest”, “wij” of “ons”) kan gebruik maken van cookies wanneer u registreert 

voor en gebruik maakt van onze websites met url https://covico.be, https://covico-energy.be/, 

https://renocovico.be/, https://sanicovico.be/  (“Website”). 

Deze technologieën worden gebruikt om onze Website te verbeteren, om de inhoud van de Website 

beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen en om u van andere Websitegebruikers te 

onderscheiden. Deze cookieverklaring bevat meer informatie over het gebruik van Cookies (zoals 

hierna gedefinieerd) en de mogelijkheid om Cookies te allen tijde te blokkeren (“Cookieverklaring”). 

Een cookie is een tekstbestand dat door een toepassing op uw toestel wordt geplaatst wanneer u een 
toepassing gebruikt. Cookies kunnen u bijvoorbeeld automatisch herkennen bij een volgend bezoek en 

kunnen u in staat stellen een app of website aan te passen zodat deze beter aansluit bij uw interesses, 

uw taalvoorkeur onthouden of uw wachtwoord opslaan zodat u deze voorkeuren niet iedere keer 

opnieuw hoeft in te voeren.  

Cookies kunnen worden geplaatst door Covico Invest zelf of door anderen waarmee Covico Invest 

samenwerkt (zogenaamde “cookies van derden”). Dergelijke cookies bevatten een unieke code 

waarmee uw apparaat kan worden herkend tijdens het gebruik van de Website (een zogenaamde 

“sessiecookie”) of ook bij later herhaald gebruik van de Website (een zogenaamde “permanente 
cookie”).  

De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst. Hij heeft geen 

toegang tot andere informatie die op uw apparaat is opgeslagen. De inhoud van een cookie bestaat 

meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke 

numerieke code (hierna “Cookies” genoemd).  

Voor het gebruik van Cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Meer info over het verwerken van 

persoonsgegevens in het kader van de Website kunt u in onze Privacyverklaring terugvinden. Lees dit 
document samen met deze Cookieverklaring.  

2. COOKIES GEBRUIKT DOOR DE WEBSITE 

Het is belangrijk om te weten dat essentiële Cookies zonder uw toestemming kunnen worden geplaatst, 

terwijl uw toestemming wel vereist is voor het gebruik van statistische Cookies.  

Dergelijke toestemming kan worden gegeven door te klikken op de knop “Accepteren” in de Cookie 

pop-up banner die die verschijnt zodra u deze Website opent.  
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Eens u toestemming hebt gegeven, hebt u te allen tijde het recht om die terug in te trekken. Het 
intrekken van uw toestemming is mogelijk door onderaan in de rechterhoek van de website op de knop 

“Cookie-instellingen” en vervolgens op “Weigeren” of “Bekijk voorkeuren” te klikken. 

Covico Invest maakt op de Website gebruik van de volgende Cookies: 

2.1 Essentiële Cookies 

Deze Cookies zijn nodig om de Website te gebruiken of om een door u uitdrukkelijk gevraagde dienst 

te verlenen. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze cookies 

worden geplaatst zodra u geïnformeerd bent over het gebruik van de essentiële cookies op de Website 

door middel van de Cookie pop-up banner. 

Het betreft de volgende Cookies: 

Naam van 
het Cookie 

Naam van partij 
die Cookie 
plaatst  
 
Cookie van 
Covico Invest / 
Cookie van 
derden 

Doel van het Cookie Type Cookie en 
vervaldatum 
 
(Sessie-Cookie of 
Permanente 
Cookie) 

Opslag-
periode 
voor 
gegevens 
die via het 
Cookie 
worden 
verzameld 

Alle Covico-websites 
cmplz_banne
r-status 

Covico Invest Bijhouden keuze in 
cookiebanner en cookie-
instellingen 

Permanente Cookie 
– Vervaldatum: 1 
jaar 

1 jaar 

cmplz_functi
onal 

Covico Invest Bijhouden keuze in 
cookiebanner en cookie-
instellingen 

Permanente Cookie 
– Vervaldatum: 1 
jaar 

1 jaar 

cmplz_prefer
ences 

Covico Invest Bijhouden keuze in 
cookiebanner en cookie-
instellingen 

Permanente Cookie 
– Vervaldatum: 1 
jaar 

1 jaar 

cmplz_conse
nted_service
s 

Covico Invest Bijhouden keuze in 
cookiebanner en cookie-
instellingen 

Permanente Cookie 
– Vervaldatum: 1 
jaar 

1 jaar 

cmplz_statist
ics 

Covico Invest Bijhouden keuze in 
cookiebanner en cookie-
instellingen 

Permanente Cookie 
– Vervaldatum: 1 
jaar 

1 jaar 

cmplz_marke
ting 

Covico Invest Bijhouden keuze in 
cookiebanner en cookie-
instellingen 

Permanente Cookie 
– Vervaldatum: 1 
jaar 

1 jaar 

cmplz_policy
_id 

Covico Invest  Bijhouden keuze in 
cookiebanner en cookie-
instellingen 

Permanente Cookie 
– Vervaldatum: 1 
jaar 

1 jaar 

Bijkomend voor www.covico-energy.be 
pll_language Polylang – Cookie 

van derden 
Bijhouden taalkeuze op de 
website 

Permanente Cookie 
– Vervaldatum: 1 
jaar 

1 jaar 
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2.2 Statistische Cookies 

Deze Cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het gebruik van de toepassing om de 

inhoud te verbeteren en meer aan de voorkeuren van de gebruikers aan te passen en om het 

gebruiksgemak te vergroten. Ze verzamelen bijvoorbeeld informatie over het aantal unieke gebruikers 

en over welke delen van de Website het populairst zijn. 

Onderstaande cookies worden enkel geplaatst als u de statistische Cookies aanvaardt. 

Naam van 
het Cookie 

Naam van partij 
die Cookie 
plaatst  
Cookie van 
Covico Invest / 
Cookie van 
derden 

Doel van het Cookie Type Cookie en 
vervaldatum 
 
(Sessie-Cookie of 
Permanente 
Cookie) 

Opslagpe
riode voor 
gegevens 
die via het 
Cookie 
worden 
verzamel
d 

Alle Covico-websites 
_gat_UA… Google – Cookie 

van derden 
Publieksmeting Permanente Cookie 

– Vervaldatum: 1 
jaar 

1 min 

_gid Google – Cookie 
van derden 

Publieksmeting Permanente Cookie 
– Vervaldatum: 1 
jaar 

1 dag 

_ga Google – Cookie 
van derden 

Publieksmeting Permanente Cookie 
– Vervaldatum: 1 
jaar 

1 jaar 

_ga_.... Google – Cookie 
van derden 

Publieksmeting Permanente Cookie 
– Vervaldatum: 1 
jaar 

1 jaar 

 

3. COOKIEVOORKEUREN INSTELLEN 

Eens u toestemming heeft gegeven, hebt u te allen tijde het recht om die terug in te trekken via de 

Website (zie hoger voor meer info). 

De meeste webbrowsers zijn ingesteld om alle Cookies standaard toe te staan. Naast uw rechten als 

betrokkene kunt u het gebruik van Cookies te allen tijde voor de toekomst voorkomen door uw 

browserinstellingen zodanig te wijzigen dat geen Cookies of alleen bepaalde Cookies zijn toegestaan 
of dat u wordt geïnformeerd zodra Cookies worden verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in 

dat geval mogelijk niet alle functies van de Website volledig kunt gebruiken. 

Ga als volgt te werk om uw browserinstellingen te wijzigen: 

• Internet Explorer  
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• Firefox  
• Google Chrome  

• Safari  

Op deze website (Engels)  vindt u (voor de meest gangbare browsers) hoe u ook via uw browser 

cookies kunt weigeren. 

4. WIJZIGINGEN 

Covico Invest behoudt zich het recht voor om deze Cookieverklaring steeds te wijzigen onder meer om 

deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of gewijzigde wettelijke en/of reglementaire 

vereisten. Wijzigingen aan deze Cookieverklaring treden in werking op het moment van publicatie. Wij 
raden u aan steeds de meest recente versie te raadplegen.  

Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 16 januari 2023. 

 


