
 

 
Cookie Analyse 

 
Eind vorig jaar schreef de overheid een boete van 15.000 euro uit aan een 

bedrijf waarvan de website niet conform de privacy wetgeving werkte.  
SiteManager Connect maakte voor u een gratis analyse van uw website. 

Via onze online database vindt u gemakkelijk een agency dat uw bedrijf kan 
helpen om de juiste cookie banner te gebruiken. 

 
https://loungeweb.be/ 

 
De volgende punten werden getest. 

 
● Maakt uw website gebruik van cookies 
● Welke cookies gebruikt uw website 
● Worden er cookies ingeladen voor er consent gegeven is 
● Is er een privacy / cookie policy aanwezig 

 
 

Deze gratis analyse is niet bindend. Vraag juridisch advies of contacteer een agency via SiteManager 
Connect om een persoonlijke case uit te werken. 
 

 

https://connect.sitemanager.io/
https://loungeweb.be/


 

● Maakt uw website gebruik van cookies? 
 
Ja.  
 

● Welke cookies gebruikt uw website? 
 
Uw website maakt gebruik van enkele technisch noodzakelijke cookies maar 
hiernaast ook van tracking cookies zoals Google Analytics en Facebook 
waarvoor expliciet toestemming van de gebruiker nodig is. 
 

● Worden er cookies ingeladen voor er consent gegeven is? 
 

Enkel de technisch noodzakelijke cookies worden ingeladen voor er 
toestemming gegeven is door de gebruiker. 
 

● Is er een privacy / cookie policy aanwezig? 
 
Ja, er is een uitgebreide privacy en cookie policy aanwezig. 
 

 
Ons Advies 

 
Uw website is conform de privacy wetgeving.  

Indien u meer informatie wenst over het gebruik van cookies, kan u altijd 
terecht bij één van de 250 agencies in onze database:  

 
https://connect.sitemanager.io/ 

 
Op zoek naar een geschikte partner voor uw digitale uitdagingen? Wij brengen 

u graag in contact met een geschikt agency uit uw regio. 
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https://connect.sitemanager.io/
https://be.connect.sitemanager.io/nl/klanten/bureau-contacteren/


 

Zelf uitzoeken welke cookies 
gebruikt worden op uw website? 

 
Uitzoeken hoeveel en welke cookies uw website gebruikt, kan u gemakkelijk zelf 

doen. We leggen in enkele stappen graag uit waar u de complete lijst 
gebruikte cookies vindt. 

 
1) Open een incognitovenster. In Google Chrome kan dit gemakkelijk met de 
toetsencombinatie Ctrl-Shift-N (Windows) of Command-Shift-N (macOS). 
 
2) Surf naar uw website. 
 
3) Klik linksboven naast de url van uw website op het slotje of 
informatie-icoontje. Indien er geen symbool van een slotje staat, beschikt uw 
website niet over een SSL certificaat. Over het belang van zo een certificaat 
leest u in volgend artikel: 
https://www.sitemanager.io/blog/free-premium-ssl-certificates/?lid=29565 

 
 
 
 
 

 
4) Klik op “Cookies”. Nu verschijnt er een complete lijst van welke cookies uw 
website gebruikt. 
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https://www.sitemanager.io/blog/free-premium-ssl-certificates/?lid=29565

