
 

Cookiebeleid 
 
Mega Fortris BNL B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw 
computer, tablet of smartphone. Mega Fortris BNL B.V. gebruikt cookies met een puur technische 
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te 
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag 
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en 
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

De informatie die deze cookies verzamelen is meestal geanonimiseerd en ze verzamelen geen 
informatie over u die kan worden gebruikt voor reclame of om te onthouden waar u op internet bent 
geweest. Door de Website te gebruiken, stemt u ermee in dat wij dit soort cookies op uw apparaat 
kunnen plaatsen. In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die 
wij gebruiken. 

 

Cookienaam Omschrijving Functie 
JSESSIONID Slaat de sessie-ID van de 

gebruiker op voor het Content 
Management System 

De cookie stelt ons in staat u te 
identificeren als bezoeker van de 
website 

AWSELB Deze cookie is nodig voor het 
laden van de website 

Helpt ervoor te zorgen dat de website 
efficiënt wordt geladen door 
bezoeken over meerdere webservers 
te verdelen 

regionFromId Stores the region currently 
viewed by You 

Slaat de regio op die momenteel door 
u wordt bekeken 

MFBNLcookieconfig Er verschijnt een bericht 
bovenaan de webpagina van de 
gebruiker om de gebruiker op de 
hoogte te stellen van de gebruikte 
cookies 

Met deze cookie kunnen we bepalen 
of een gebruiker de cookie voor de 
website heeft geaccepteerd 

_ga Google Analytics cookie Met deze cookies kunnen we 
gebruikersbezoeken en 
verkeersbronnen tellen, zodat we de 
prestaties van de site kunnen meten 
en verbeteren met behulp van Google 
Analytics-services 

_dc_gtm_UA- Google tag manager cookie Met deze cookie kunnen we 
gebeurtenissen en analyses op de 
website volgen 

_gat_UA- Google Analytics cookie Met deze cookies kunnen we 
gebruikersbezoeken en 
verkeersbronnen tellen, zodat we de 
prestaties van de site kunnen meten 
en verbeteren met behulp van Google 
Analytics-services 



 

addThis Social sharing cookie Met deze cookie kunnen we 
informatie delen met de sociale 
netwerksite 

_atuvc Wordt gebruikt door addThis 
cookie 

Met deze cookie kunnen we 
informatie delen met de sociale 
netwerksite. Het wordt gelezen door 
addThis-knoppen voor sociale 
netwerken en zorgt ervoor dat de 
gebruiker het bijgewerkte aantal ziet 
wanneer een pagina wordt gedeeld 

_atuvs Wordt gebruikt door addThis 
cookie 

Met deze cookie kunnen we 
informatie delen met de sociale 
netwerksite. Het wordt gelezen door 
addThis-knoppen voor sociale 
netwerken en zorgt ervoor dat de 
gebruiker het bijgewerkte aantal ziet 
wanneer een pagina wordt gedeeld 

assetdownload Dit wordt op de computer van de 
gebruiker geplaatst om te 
voorkomen dat gebruikers 
opnieuw formulieren invullen om 
te downloaden. 

Deze cookie wordt gebruikt voor de 
Marketo-cookie en slaat informatie op 
die in het formulier is ingevuld 

  

U kunt het accepteren van cookies weigeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u 
de instelling van alle of sommige cookies kunt blokkeren. Als u echter besluit cookies in uw browser 
te blokkeren, heeft u mogelijk geen toegang tot alle of delen van de website. Tenzij u uw 
browserinstelling zo heeft aangepast dat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies plaatsen 
zodra u de website bezoekt. 
 
De meeste van Onze cookies verlopen aan het einde van de browsersessie. Als uw browser echter 
om welke reden dan ook niet wordt gesloten, verlopen al onze cookies na 2 jaar. 
 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 
uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-
doe-ik-ermee/ 

 
 
 
 
 


