
	

	

Privacybele id – geldig vanaf 14 februari 2020  

We vinden de bescherming van je pr ivacy ui terst belangri jk.  We 
wi l len je zoveel mogel i jk informatie geven over wat er met je 
persoonsgegevens gebeurt.  In di t  beleid vind je informatie over 
welke gegevens wi j  verzamelen, waarom we dat doen, hoe wi j  
ze beschermen en hoe je je  pr ivacy-rechten kan ui toefenen.  

1 .  W i e  v e r w e r k t  j o u w  g e g e v e n s ?  

I l lusoir  theaterproduct ies VZW, met maatschappel i jke zetel  te 
Wel len, smissebroekstraat 48, ondernemingsnummer 
BE0521928195 is de verantwoordel i jke voor de verwerking van 
je   persoonsgegevens zoals die op deze website,  v ia onze apps 
of v ia onze diensten worden verzameld, hierna "ons bedri j f "  of  
"wi j"  genoemd.  

Indien je meer informatie wi l  over di t  pr ivacybeleid of voor 
klachten in verband met de verwerking van je 
persoonsgegevens, kan je contact opnemen 
via info@illusoir.be  

2 .  W e l k e  g e g e v e n s  v e r z a m e l e n  w i j ?  

Wij  verzamelen de informatie en gegevens die je ons zel f  geeft  
wanneer je gebruikmaakt van onze website/apps  en onze 
diensten ,  o.a. wanneer je: 

•  een gebruikersaccount aanmaakt;  
•  ons contactformul ier invult ;  
•  deelneemt aan enquêtes,wedstr i jden of product ies;  
•  je inschri j f t  op onze nieuwsbrief ;  
•  t ickets koopt voor evenementen van ILLUSOIR 

THEATERPRODUCTIES VZW; 
•  aankopen doet via de ILLUSOIR THEATERPRODUCTIES 

VZW webshop; 
•  als klant of  leverancier een contract met ons afs lui t   of  

een prospect bent;  
•  als publ ic relat ion in onze database bent opgenomen; 
•  bi j  ons sol l ic i teert  of  een stage volgt.  

In sommige geval len gebruiken wi j  ook bepaalde anonieme 
gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben die ons worden 
doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google en 
Facebook. 

Wij  verzamelen ook gegevens die volgen ui t  het gebruik van 
onze producten en diensten. 



	

	

Meer informatie  

Wij verzamelen verschi l lende types informatie naargelang van 
de diensten waarvan je gebruikmaakt.   

•  Wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt of inschri j f t  
op onze nieuwsbrief:  wi j  verzamelen de informatie die je 
ons geeft  in het inschri jv ingsformul ier,  waaronder je naam, 
voornaam, e-mai ladres, postadres, IP-adres, 
geboortedatum, telefoonnummer, interessegebieden enz.  

•  Wanneer je ons contactformul ier gebruikt :  wi j  verzamelen 
de informatie die je ons geeft  in het contactformul ier,  
waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mai ladres, 
telefoonnummer enz.  

•  Als je deelneemt aan enquêtes of wedstr i jden: wi j  
verzamelen de informatie die je ons meedeelt  in de 
enquête- of wedstr i jdformul ieren, waaronder jouw naam, 
voornaam, geslacht en emai ladres. 

•  Als je je kandidaat stel t  om bi j  ons te werken of  deel te 
nemen aan een product ie verzamelen wi j  de informatie die 
je ons meedeelt  (waaronder de informatie in je CV en 
motivat iebr ief en desgeval lend jouw afbeelding en  de aan 
de betreffende product ie specif iek verbonden cr i ter ia of 
gegevens) met het oog op de evaluat ie van je mogel i jke 
tewerkstel l ing of deelname, om met jou te communiceren 
en desgeval lend om met jou een overeenkomst af te 
s lui ten of om jouw tewerkstel l ing of deelname later 
(opnieuw) in overweging te nemen. 

•  Als wi j  jou e-mai ls toesturen, kan informatie worden 
verzameld over de manier waarop je reageert op dergel i jke 
e-mai ls,  bi jvoorbeeld het aantal  keren dat de e-mai l  wordt 
geopend of op de l inks die er in staan, wordt gekl ikt .  Di t  
bi jvoorbeeld om te ki jken in hoeverre de boodschap 
relevant wordt ervaren en onze diensten hierop af te 
stemmen. 

•  Wanneer je t ickets voor evenementen van ILLUSOIR 
THEATERPRODUCTIES VZW koopt,  verzamelen wi j  
gegevens zoals naam, voornaam, e-mai ladres, postadres, 
telefoonnummer, taal ,  geslacht,  
geboortedatum,  betaalgegevens (bv. jouw 
bankkaartnummer, rekeningnummer 
creditcardnummer),datum van de aankoop, het kanaal via 
dewelke t ickets werden aangekocht en  het aantal  
gekochte t ickets per event.  

•  Wanneer je  onze evenementen bi jwoont,  kunnen we jouw 
gegevens verzamelen via  v ideobewakingscamera's.  Er 
kunnen  ook foto’s en opnames gemaakt worden t i jdens 
een evenement waarop jouw afbeelding te zien is.  



	

	

•  Wanneer je  toegankel i jkheidsvereisten hebt,  wi l len we er 
zeker van zi jn dat je de beste ervaring hebt met het 
bi jwonen van onze evenementen. Om dit  te doen, moeten 
we gegevens van jouw behoeften (die kunnen inhouden 
dat je  informatie over jouw geestel i jke of l ichamel i jke 
gezondheid verschaft)  verzamelen. 

•  Wanneer je producten op de ILLUSOIR 
THEATERPRODUCTIES VZW webshop koopt,  verzamelen 
wi j  gegevens zoals naam, voornaam, e-mai ladres, 
postadres, telefoonnummer en welke producten je kocht. 

•  Wanneer wi j  aan prospect ie doen of een contract met jou 
als klant of  leverancier afs lui ten, verzamelen wi j  gegevens 
zoals naam, voornaam, e-mai ladres, postadres, 
telefoonnummer, btw-nummer, rekeningnummer en funct ie 
binnen het bedri j f .  

•  Wanneer je als publ ic relat ion in onze database bent 
opgenomen, verzamelen wi j  gegevens zoals naam, 
voornaam, e-mai ladres, postadres, telefoonnummer en 
gezinssamenstel l ing. 

•  Bij  het gebruik van deze website of onze apps verzamelen 
wi j  gegevens zoals waar, wanneer en via welke browser en 
toestel  deze website wordt geraadpleegd en  je 
surfgedrag. 

•  Wanneer onze website gebruikmaakt van de Google- en 
Facebookproducten: jouw act iv i tei ten op de website,  de 
duur van uw verbinding enz.,  deze gegevens zi jn 
wel iswaar anoniem. 

3 .  H o e  e n  w a a r o m  g e b r u i k e n  w i j  j o u w  
g e g e v e n s ?  

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, 
waarbi j  wi j  telkens op basis van de cr i ter ia die in de wet worden 
voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakel i jk z i jn om 
het beoogde doel te real iseren. Jouw gegevens worden 
hoofdzakel i jk gebruikt  met als doel:   

•  jou producten/diensten te leveren en die levering te 
verbeteren;  

•  jouw bestel l ing te verwerken en betal ing te aanvaarden; 
•  jouw ervaring op onze website, apps en diensten te 

verbeteren en eventuele klachten of vragen in verband 
daarmee te behandelen; 

•  jou voordelen aan te bieden; 
•  met jou te communiceren en jou beter te informeren over 

onze producten/diensten;  
•  onze act iv i tei ten te beheren;  



	

	

•  onze market ing- en reclamecampagnes te voeren; 
•  om geschikte medewerkers of deelnemers en/of publ iek 

voor onze product ies te selecteren; 
•  omdat je zel f  wi l t  dat wi j  jouw gegevens bewaren, 

bi jvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te 
worden in ons bestand om geselecteerd te worden als 
medewerker of als deelnemer of publ iek bi j  mogel i jke 
toekomstige product ies; 

•  de overeenkomst die we met jou afgesloten hebben ui t  te 
voeren; 

•  voor klanten- en leveranciersbeheer ( inclusief facturat ie 
en opvolging solvabi l i tei t ) ;  

•  f raude te voorkomen; 
•  de vei l igheid van de website te verzekeren;  
•  stat ist ische analyses m.b.t .  onze klanten ui t  te voeren. 

Meer informatie  

Om jouw persoonsgegevens te verwerken, steunen wi j  al t i jd:  

•  op de toestemming die je ons hebt gegeven, bi jv.  door bi j  
het surfen op onze website het daartoe bestemde vakje 
aan te vinken, door je in te schri jven op onze nieuwsbrief ,  
deel te nemen aan een wedstr i jd of door ervoor te kiezen 
om contact met ons op te nemen m.b.v. het 
contactformul ier.  In dat geval heb je al t i jd de mogel i jkheid 
om jouw toestemming voor de toekomst in te trekken. 

•  op een ander cr i ter ium waarin de wet voorziet:  bi jv.  indien 
de gegevensverzamel ing noodzakel i jk is  voor de ui tvoering 
van een contract dat we met jou hebben afgesloten of als 
di t  noodzakel i jk is  met het oog op de naleving van een 
wettel i jke verpl icht ing waaraan wi j  onderworpen zi jn.  In 
bepaalde geval len kan de verwerking van je gegevens ook 
noodzakel i jk z i jn om je essent iële belangen te vr i jwaren of 
om het gerechtvaardigd belang van ons bedri j f  te 
verwezenl i jken. 

Wij  verzamelen en verwerken jouw gegevens al t i jd op een 
wettel i jke manier.  Die verwerking heeft  de volgende 
doelstel l ingen: 

•  de door jouw gevraagde diensten leveren en verbeteren, 
bi jv.  om jou nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor je je 
hebt ingeschreven of om je deelname aan onze 
commmerciële act ies of wedstr i jden te kunnen behandelen 
of om klachten op te volgen.  

•  jouw ervaring op onze website,  apps en overige diensten 
verbeteren, met name door jouw voorkeuren en interesses 



	

	

te onthouden zodat de inhoud van onze diensten aan jouw 
voorkeuren wordt aangepast of jou meteen de producten 
worden voorgesteld die het beste bi j  jou passen; 

•  je voordelen aanbieden bv. een kort ingsbon; 
•  met jou communiceren, bi jv.  om je op de hoogte te stel len 

van nieuwe diensten en producten of om je op de hoogte 
te houden van eventuele events;  

•  onze act iv i tei ten beheren, met inbegrip van onze 
commerciële en market ingstrategie;  

•  onze market ing- en reclamecampagnes voeren;  
•  om geschikte medewerkers of deelnemers en/of publ iek 

voor onze product ies te selecteren; 
•  omdat je zel f  wi l t  dat wi j  jouw gegevens bewaren, 

bi jvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te 
worden in ons bestand om geselecteerd te worden als 
medewerker of deelnemer of publ iek bi j  mogel i jke 
toekomstige product ies; 

•  de overeenkomst die we met jou afgesloten hebben ui t  te 
voeren; 

•  voor klanten- en leveranciersbeheer ( inclusief facturat ie 
en opvolging solvabi l i tei t ) ;  

•  f raude voorkomen; 
•  de vei l igheid van de website verzekeren;  
•  stat ist ische analyses m.b.t .  onze klanten ui tvoeren, 

anoniem en met als enige doel om de kwal i tei t  van onze 
diensten te verbeteren. 

4 .  M i n d e r j a r i g e n  

Wij  verzamelen enkel gegevens van kinderen jonger dan 13 
wanneer wi j  hiervoor de toestemming van de ouders hebben 
gekregen. Als wi j  niet  binnen een redel i jke periode toestemming 
ontvangen van de ouder of de wettel i jke vertegenwoordiger,  
zul len wi j  de contactgegevens van de ouder en andere 
persoonl i jke informatie over het k ind die verzameld werd om jou 
te kunnen contacteren, verwi jderen. 

Wij  let ten er op dat de pr ivacy van minderjar igen wordt 
beschermd en moedigen ouders aan om act ief  betrokken te zi jn 
bi j  de onl ine act iv i tei ten van hun kinderen. 

Als je als ouder ontdekt hebt dat je kind persoonsgegevens 
heeft  doorgegeven  en je dat niet wi l ,  neem dan contact op met 
via info@illusoir.be  



	

	

5 .  H o e  e n  m e t  w i e  w o r d t  d i e  i n f o r m a t i e  
g e d e e l d ?  

Wij  delen jouw gegevens niet met derden, behalve met 
dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Verder 
zul len wi j  jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken 
zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzi j  wi j  een 
gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zi jn op 
grond van een wettel i jke bepal ing of een rechter l i jke ui tspraak. 

Meer informatie  

Wij delen gegevens niet met derden. In geval van overdracht 
van de act iv i tei ten van ILLUSOIR THEATERPRODUCTIES VZW 
kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan derden. 
Deze zul len jouw gegevens echter ui ts lui tend gebruiken in 
overeenstemming met de doelen die in punt 3 hiervoor zi jn 
ui teengezet.  

In bepaalde geval len kunnen die gegevens worden meegedeeld 
aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en 
voor onze rekening diensten verstrekken. Het kan daarbi j  gaan 
om diensten voor levering, ICT-providers, mai lproviders, 
payment service providers, tussenpersonen die t ickets verkopen 
voor onze evenementen en/of de toegangscontrole regelen, 
cloudproviders of  stat ist iekbeheer.  Een beroep doen op 
dergel i jke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons 
om onze diensten te verstrekken en te verbeteren. 

Voor de verkoop van t ickets voor bepaalde evenementen van 
ILLUSOIR THEATERPRODUCTIES VZW kunnen wi j  beroep doen 
op externe partners.  Deze partners treden in deze context op 
als gezamenl i jke verwerkingsverantwoordel i jke. Voormelde 
part i jen zul len bi j  de gezamenl i jke verwerking van de 
persoonsgegevens zoals opgel i js t  in punt 2 de toepassel i jke 
wettel i jke bepal ingen naleven en onder meer over een 
rechtsgrond beschikken voor de verwerking van 
persoonsgegevens. Al le part i jen zul len afdoende garant ies 
bieden met betrekking tot het toepassen van passende 
technische en organisator ische maatregelen en de bescherming 
van de rechten van de betrokkenen waarborgen.  

Daarnaast kan het nodig zi jn dat we jouw persoonsgegevens in 
het kader van een verzoek of k lacht naar contractpartners (bv. 
leveranciers, l icent ienemer, . . . )  moeten doorsturen om jouw 
vraag te kunnen behandelen.  



	

	

Wij kunnen ook persoonsgegevens met advertent ienetwerken 
delen om het mogel i jk te maken passende advertent ies te tonen. 

Bovendien zi jn wi j  verpl icht om jouw persoonsgegevens mee te 
delen wanneer di t  opgelegd wordt bi j  wet of door een 
gerechtel i jke ui tspraak.  

We zul len je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je 
belang of je fundamentele rechten en vr i jheden niet zwaarder 
doorwegen en je zal  daar ook steeds transparant over worden 
ingel icht (behalve in geval van wettel i jke ui tzonderingen).  

Indien wi j  in andere s i tuat ies persoonsgegevens aan derden 
zouden doorgeven, dan gebeurt di t  waar wettel i jk vereist  met 
jouw toestemming. 

In ieder geval verbinden wi j  ons ertoe om de vertrouwel i jkheid 
van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende 
contracten te s lui ten met derden. 
6 .  H o e  k a n  j e  j o u w  g e g e v e n s  
b e h e r e n / k r i j g  j e  t o e g a n g  t o t  j o u w  
g e g e v e n s  e n  k a n  j e  z e  s c h r a p p e n ?   

Je hebt het recht om toegang te kr i jgen tot jouw gegevens, het 
recht om jouw gegevens te corr igeren of te laten corr igeren, het 
recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te 
verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen 
prof i ler ing, het recht om de verwerking van je gegevens te 
beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.  

Meer informatie  

In overeenstemming met de toepassel i jke regelgeving heb 
je  het recht om: 

•  jouw gegevens en de essent iële informatie m.b.t .  de 
verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën 
van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en 
er toegang toe te kr i jgen; 

•  te vragen om die gegevens te corr igeren of,  indien nodig, 
te schrappen, met name wanneer die gegevens niet meer 
noodzakel i jk z i jn met het oog op de doeleinden waarvoor 
ze werden verzameld/verwerkt of wanneer je jouw 
toestemming intrekt;  

•  je te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die 
op jou betrekking hebben in bepaalde specif ieke geval len, 
met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct 
market ing; in dat geval zul len wi j  jouw gegevens niet meer 



	

	

verwerken, tenzi j  om legit ieme en dwingende redenen die 
zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten en 
vr i jheden of als de verwerking verband houdt met de 
instel l ing, ui toefening of onderbouwing van een 
rechtsvordering; 

•  je te verzetten tegen geautomatiseerde individuele 
beslui tvorming, waaronder prof i ler ing; 

•  te vragen om de verwerking te beperken, met name 
wanneer je de juistheid van de gegevens betwist,  
gedurende een periode die ons de mogel i jkheid biedt om 
de juistheid van die gegevens te controleren; en 

•  jouw persoonsgegevens te recupereren, bi jvoorbeeld om 
ze over te dragen aan een andere 
verwerkingsverantwoordel i jke en, indien di t  technisch 
mogel i jk is ,  om te verkr i jgen dat de gegevens rechtstreeks 
van de ene verwerkingsverantwoordel i jke aan de andere 
worden overgedragen. 

Je kan die rechten ui toefenen door een schri f tel i jk verzoek te 
sturen, hetzi j  v ia e-mai l  naar de klantendienst 
via info@illusor.be  hetzi j  per post naar het adres :  ILLUSOIR 
THEATERPRODUCTIES VZW, t .a.v.  de  funct ionaris voor 
gegevensbescherming, Halfstraat 80, 2627 Schel le.  We 
reageren zo snel mogel i jk op je verzoek, en in ieder geval 
binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankel i jk van 
de complexi tei t  van de verzoeken en het aantal  verzoeken, kan 
die termi jn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij  
zul len jou in dat geval op de hoogte brengen. 

 
Wij  zul len jou al le rechten toekennen waarop je  volgens de 
toepassel i jke regelgeving recht hebt.  In dat verband verwi jzen 
wi j  in het bi jzonder naar de ui tzonderingen op bovenvermelde 
rechten die van toepassing zi jn voor verwerkingen voor 
journal ist ieke doeleinden en ten behoeve van academische, 
art is t ieke of l i teraire ui tdrukkingsvormen. 

Je kan je rechten grat is ui toefenen tenzi j  je verzoek kennel i jk 
ongegrond of buitensporig is ,  met name vanwege het repet i t ieve 
karakter.  In zo’n geval hebben wi j  het recht en de keuze om je 
een redel i jke vergoeding aan te rekenen (waarbi j  rekening 
gehouden wordt met de administrat ieve kosten om de gevraagde 
informatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan 
met het treffen van de gevraagde maatregelen of te weigeren 
gevolg te geven aan je verzoek).  

K lachten in geval van schending van de toepassel i jke Belgische 
regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens 



	

	

kunnen worden gericht aan de Gegevensbeschermingautor i tei t  
op het adres contact(at)apd-gba.be. 
7 .  H o e  l a n g  b e w a r e n  w i j  j o u w  i n f o r m a t i e ?  

Jouw gegevens worden nooit  langer bewaard dan nodig is.  De 
periode t i jdens welke jouw gegevens worden bewaard, zal  in 
ieder geval nooit  langer zi jn dan 10 jaar na het einde van de 
contractuele relat ie.  Als we je informatie niet langer hoeven te 
gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren 
om te voldoen aan wettel i jke of regelgevende verpl icht ingen, 
verwi jderen we de informatie van onze systemen, of 
anonimiseren wi j  die zodat wi j  je niet kunnen ident i f iceren. 

Meer informatie  

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om 
onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals 
beschreven in punt 3 hiervoor.  Om de juiste bewaartermijn te 
bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de 
gevoel igheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze 
voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen 
bereiken. 

Je kunt ons bovendien al t i jd vragen om je gegevens te 
schrappen. In di t  verband verwi jzen wi j  naar punt 6 hiervoor. 
8 .  Z u l l e n  j o u w  g e g e v e n s  w o r d e n  
o v e r g e d r a g e n  b u i t e n  d e  E u r o p e s e  
E c o n o m i s c h e  R u i m t e ?  

Ja, in bepaalde geval len kunnen jouw gegevens buiten de 
Europese Economische Ruimte worden overgedragen. Ons 
bedri j f  neemt echter wel de toepassel i jke beschermingsregels 
en -maatregelen in acht.  

Meer informatie  

Het is  mogel i jk dat bepaalde gegevens worden bewaard of 
overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de 
doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor.  Die overdracht 
kan worden ui tgevoerd via dienstverleners die buiten het 
grondgebied zi jn gevest igd zoals die welke worden vermeld in 
punt 5 hiervoor of v ia een server die zich buiten di t  grondgebied 
bevindt.   Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese 
Economische Ruimte verwerkt worden, zorgen wi j  er v ia 
contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar 
een passend beschermingsniveau genieten vergel i jkbaar met de 



	

	

bescherming die zi j  in de Europese Economische Ruimte zouden 
genieten, conform de Europese regelgeving. 

9 .  H o e  v e r z e k e r e n  w i j  d e  v e i l i g h e i d  v a n  
j o u w  g e g e v e n s ?  

Wij  nemen technische, administrat ieve en fysieke maatregelen 
om de bescherming van jouw gegevens tegen eventuele 
verniet iging, ver l ies of wi jz iging ten vol le te garanderen. 
Wij  maken met name ook gebruik van bevei l igde verbindingen 
wanneer je ons via deze website persoonsgegevens verstrekt.  

1 0 .  L i n k s  n a a r  a n d e r e  w e b s i t e s  e n  
c o n t e n t  v a n  d e r d e  p a r t i j e n   

Onze website bevat mogel i jk l inks naar andere websites, die 
worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons 
bedri j f  z i jn verbonden. Deze  s i tes hebben mogel i jk een eigen 
pr ivacybeleid. We raden je aan ook di t  beleid grondig door te 
nemen. Wij  kunnen niet aansprakel i jk worden gesteld voor de 
gegevensverwerking door die part i jen. 

Daarnaast verzamelt  onze website ook gegevens via derde 
part i jen, zoals Google Analyt ics. De informatie betreffende de 
verwerking van die gegevens maakt geen deel ui t  van deze 
pol icy. Wij  verwi jzen in di t  verband dan ook naar de relevante 
bepal ingen van de pol icy 's betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens van die derden. Jouw rechten m.b.t .  die 
gegevens moeten ook bi j  die derden worden ui tgeoefend. 

1 1 .  G e b r u i k  v a n  c o o k i e s  

11.1. Standaard gebruik van cookies 

Wij kunnen gebruik maken van cookies wanneer je onze e-mai ls 
opent en/of onze website bezoekt of apps (hierna samen “onl ine 
diensten”) gebruikt .  Een cookie is  een eenvoudig klein 
bestandje dat op jouw computer of mobiel  toestel  bewaard 
wordt.  Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de 
websites die je bezoekt of door partners waarmee deze website 
samenwerken. De server van een website kan al leen de cookies 
lezen die hi j  zel f  geplaatst heeft ,  hi j  heeft  geen toegang tot 
andere informatie die zich op jouw computer of mobiel  apparaat 
bevindt.  Cookies worden op jouw computer of jouw mobiel  
apparaat gestockeerd in de folder van jouw browser.  De inhoud 



	

	

van een cookie bestaat meestal  ui t  de naam van de server die 
de cookie geplaatst heeft ,  een vervaldatum en een unieke 
ci j fercode. 

Cookies maken de interact ie tussen de bezoeker en de websites 
over het algemeen gemakkel i jker en snel ler en helpen de 
bezoeker om te navigeren tussen de verschi l lende onderdelen 
van een website.  Cookies kunnen ook gebruikt  worden om de 
inhoud van een website of de publ ic i tei t  op de websites 
relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zi jn 
persoonl i jke smaak en behoeften. 

11.2. Welke soorten cookies gebruiken we? 

We gebruiken verschi l lende soorten cookies: 

1.  Noodzakel i jke cookies 

Deze cookies zi jn onmisbaar om onze onl ine diensten te kunnen 
bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen 
gebruiken. Deze cookies laten je bi jvoorbeeld toe om te 
navigeren tussen de verschi l lende onderdelen van de websites, 
om formul ieren in te vul len, ….. Indien je deze cookies weigert ,  
zul len bepaalde onderdelen van de websites niet of niet 
opt imaal werken. 

2. Funct ionele cookies 

De funct ionele cookies zi jn de cookies die het funct ioneren van 
onze onl ine diensten vergemakkel i jken en aangenamer maken 
voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer 
gepersonal iseerde surfervaring kr i jgt .  Het z i jn bi jvoorbeeld de 
cookies die jouw taalvoorkeur onthouden. 

3. Performantie-cookies 

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen 
over het gebruik dat bezoekers maken van onze onl ine diensten 
met de bedoel ing de inhoud van onze onl ine diensten te 
verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de 
bezoekers en om het gebruiksgemak van onze onl ine diensten 
te vergroten. Zo is er bi jvoorbeeld een cookie die ons het aantal  
unieke bezoekers helpt tel len en een cookie die bi jhoudt welke 
pagina’s het populairst  z i jn.  Wij  doen hiervoor ook een beroep 
op cookies van derden zoals Hot jar en Google 
Analyt ics.  Google Analyt ics zorgt voor het verzamelen van 
anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het 



	

	

opstel len van bezoekersstat is t ieken.  Hot jar geef ons inzicht in 
welke delen van bepaalde webpagina’s het meest bekeken 
worden. Hierdoor zi jn we in staat de structuur  en de inhoud te 
verbeteren.  

4.  Cookies voor remarket ing en aff i l iate market ing:  

Onze onl ine diensten gebruiken cookies die op basis van de 
pagina’s die je op deze websites bezoekt,  bi jhoudt voor welke 
producten of diensten je interesse kan hebben. Aan de hand van 
deze cookies die ook geplaatst kunnen worden door partners 
waarmee onze onl ine diensten samenwerken en met de 
hulpmiddelen van het advertent ienetwerk van Google (Google 
AdWords, het Google Display Netwerk en DoubleCl ick) en 
Facebook, kunnen we je op andere websites die deel ui tmaken 
van het advertent ienetwerk van Google en Facebook 
advertent ies tonen voor producten en diensten waar je mogel i jk 
interesse voor hebt.  Deze techniek wordt ‘ remarket ing’  
genoemd.  

Via publ ishers gel inkt aan TradeTracker,  gebruiken we ook 
aff i l iate market ing cookies van TradeTracker.  Zo kunnen we 
nagaan van welke publ ishers conversies op onze website 
komen. 
 
Onder cookies worden ook soortgel i jke technologieën verstaan 
zoals pixel  tags. Deze pixels zien onder andere welke pagina’s 
je op onze website beki jkt .  Op basis van die informatie kunnen 
wi j  of  onze partners (zoals Proximus) je vervolgens relevante 
advertent ies tonen op bi jvoorbeeld Facebook en Google. 
Hiervoor verwi jzen we jou naar de verklar ingen die deze part i jen 
hierover op hun eigen websites geven. Houd er rekening mee 
dat deze verklar ingen regelmatig kunnen wi jz igen. 

De privacy policy van Google  
De privacy policy van Facebook  

5.  Sociale media cookies: 

Onze onl ine diensten kunnen zogenaamde embedded elementen 
van derde part i jen bevatten. Dit  kan gaan om content die bi j  een 
andere part i j  opgeslagen is,  maar die op, in of v ia onze onl ine 
diensten getoond wordt.  Verder kan de content op onze 
onl inediensten door middel van buttons via social  media 
gedeeld worden. Dit  kan het voor sociale media mogel i jk maken 
om via  onze onl ine diensten cookies te plaatsen en via deze 
weg gegevens te verzamelen  Hiervoor verwi jzen wi j  naar de 



	

	

verklar ingen die deze part i jen hierover op hun eigen websites 
daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkednIn en 
Twit ter.  Houd er rekening mee dat deze verklar ingen regelmatig 
kunnen wi jz igen. 

6. Personal isat ie cookies: 

Wij  kunnen ook gebruik maken van cookies die het mogel i jk 
maken om meer gerichte aanbevel ingen te doen op basis van 
jouw gebruik van  onze onl ine diensten. Daardoor kr i jg je  op 
basis van jouw surfgedrag op  onze onl ine diensten suggest ies 
voor  content en andere informatie.  Daarmee hopen we je  in 
aanraking te laten komen met content en informatie die je 
interessant vindt en waar je misschien niet direct zel f  aan had 
gedacht.  Ook kan content die je al  hebt gezien juist  niet als 
aanbevel ing worden getoond. 

7. Onvoorziene cookies: 

Door de manier waarop internet en websites of appl icat ies 
werken, kan het z i jn dat wi j  niet  al t i jd inzicht hebben in de 
cookies die via onze onl ine diensten door derde part i jen worden 
geplaatst.  Dit  is  bi jvoorbeeld het geval als onze webpagina’s 
zogenaamde embedded elementen bevatten: di t  z i jn teksten, 
documenten, foto’s of f i lmpjes die bi j  een andere part i j  
opgeslagen zi jn,  maar die op, in of v ia onze onl ine diensten 
getoond worden. Mocht je  op onze onl ine diensten cookies 
tegenkomen die in deze categorie val len en die we hiervoor niet 
genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks 
contact op met de derde part i j  en vraag welke cookies ze 
plaatsten, wat de reden daarvoor is ,  wat de levensduur van de 
cookie is en op welke manier ze  jouw pr ivacy gewaarborgd 
hebben 

11.3. Weigering van cookies 

Ji j  of  de gebruikers kunnen het gebruik van cookies in de 
browser van de computer ui tschakelen of beperken maar di t  zal  
een aanzienl i jke impact hebben op de funct ional i tei t  en het 
gebruiksgemak van de website. Het beheer van cookies voor 
remarket ing kan je ook 
via http:/ /www.youronlinechoices.eu  regelen. 

11.4. Vrijwaring 

Voor zover wettel i jk is  toegestaan, doe je afstand van elke 
vordering jegens  I l lusoir  theaterproduct ies VZW en partners 



	

	

betreffende het door jou toegelaten gebruik van cookies zoals 
voorzien in punt 11.1 en 11.2. 

1 2 .  H o e  z a l  j e  o p  d e  h o o g t e  w o r d e n  
g e b r a c h t  v a n  w i j z i g i n g e n  a a n  d i t  
p r i v a c y b e l e i d ?  

Je vindt de datum van de laatste wi jz iging van deze pol icy 
bovenaan di t  document.   

Meer informatie  

Dit pr ivacybeleid kan van t i jd tot  t i jd worden gewijz igd zonder 
dat wi j  jou daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij  
nodigen jou dan ook ui t  om steeds de laatste versie van di t  
beleid te raadplegen op onze website. 

1 3 .  H o e  k a n  j e  c o n t a c t  m e t  o n s  
o p n e m e n ?  

Je kan  contact met ons opnemen:  

•  via de klantendienst via info@illusor.be   
•  per post op het adres: ILLUSOIR THEATERPRODUCTIES 

VZW vzw,  t .a.v.  de  funct ionaris voor 
gegevensbescherming, Halfstraat 80, 2627 Schel le.  

1 4 .  D i v e r s  

Op di t  pr ivacybeleid is  Belgisch recht van toepassing. 
Geschi l len met betrekking tot di t  beleid val len onder de 
ui ts lui tende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te 
Antwerpen. 

	


