
Cookiebeleid van www.casino777.be 

Versie 1.0, 02/09/2021 

Ons online gamingplatform www.casino777.be (hierna “de Site” genoemd) gebruikt cookies om uw 

online ervaring te verbeteren en u gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. 

U heeft op elk moment de optie om cookies die niet-essentieel zijn voor het functioneren van de 

www.casino777.be website te aanvaarden of te weigeren. Echter, om onze website te blijven 

navigeren, moet u oftewel de cookies aanvaarden of ze weigeren door uw voorkeuren in te stellen 

via ons cookie-instellingen tabblad. 

In dit Beleid vindt u alle nodige informatie, inclusief de beschikbare opties om uw cookievoorkeuren 

in te stellen. Aarzel niet om ons Privacybeleid te raadplegen voor meer informatie over hoe we uw 

persoonlijke data verwerken. 

We nodigen u uit en raden u aan om deze informatie door te lezen. Indien u enige vragen hebt kan u 

altijd contact met ons opnemen, wij zijn hier om u te helpen en u bij te staan. 

 

Inhoud: 

1. Wat is een cookie? 

2. Waarom gebruikt de Site cookies? 

3. Hoe identificeer en beheer ik de cookies gebruikt door de Site?  

4. Contact  

 

1. Wat is een cookie? 

Een cookie is informatie die klein is en een naam draagt. Deze kan overgedragen worden op uw 

browser door een website waarmee u verbindt. Uw webbrowser houdt deze voor een bepaalde 

tijdsperiode bij en stuurt deze terug naar de web server elke keer dat u zich verbindt. 

Bepaalde cookies zijn nodig voor het juist functioneren van de Site, bijvoorbeeld, cookies laten u toe 

om in te loggen op de Site en uw stortingen, winsten en afhalingen te beheren. Andere cookies 

worden gebruikt om uw speelervaring te verbeteren. Een voorbeeld van zo een cookie is uw 

taalkeuze; wanneer u de website opnieuw bezoekt staat deze cookie uw browser toe om herkend te 

worden en uw taalkeuze te behouden. Andere cookies worden gebruikt om u gepersonaliseerde 

inhoud of advertenties te tonen. 

De bovenstaande zijn enkele van de voorbeelden van de cookies vermeld in sectie 2, die een 

volledige lijst van cookies bevat die gebruikt worden door de Site en diens partners. 

De bewaartermijn van de cookies varieert van het type cookie. Zekere cookies worden automatisch 

vernietigd wanneer u de Site verlaat, andere worden langer bijgehouden. De bewaartermijn van 

onze cookies wordt ook besproken in sectie 2. 

 

 



2. Waarom gebruikt de Site cookies? 

De Site en diens partners gebruiken vier soorten cookies, namelijk:  

 - Noodzakelijke cookies: de cookies die noodzakelijk zijn voor het juist functioneren van de Site en, 

hoofdzakelijk, staan de spelers toe om toegang te verkrijgen tot het online gaming en de 

weddenschappen en staan de Site toe deze legale en contractuele verplichtingen te vervullen; 

- Prestatie cookies: cookies die gebruikt worden om de prestaties van de Site en de getoonde 

advertenties te meten. 

 - Cookies voor advertentiedoeleinden: de cookies die toestaan dat u advertenties ontvangt, vooral 

gepersonaliseerde advertenties, en een persoonlijk profiel aanmaken om te zorgen dat wij enkel 

advertenties tonen die uw profiel passen. 

Het gebruik van cookies door de Site en diens partners vereist uw toestemming met uitzondering 

van noodzakelijke cookies. 

U vindt de lijst van cookies hieronder. Deze lijst is niet uitputtend en kan veranderen gebaseerd op 

het feit dat de Site uw toestemming zal vragen voor alle niet-functionele cookies. 

2.1. Noodzakelijk Cookies 

Cookie Functie Bewaartermijn 

euconsent-v2 Toestemming 1 jaar 

didomi_token Toestemming 1 jaar 

CONSENT Toestemming 16 jaren, 4 maanden 

SID Veiligheid 2 jaren 

HSID Veiligheid 2 jaren 

__cf_bm Veiligheid 30 minuten 

 

2.2. Prestatiemeting Cookies  

Cookie Functie Bewaartermijn 

hash Prestaties & Analytisch 29 jaren, 8 maanden, 9 dagen 

_gat_UA-38399277-1 Prestaties & Analytisch 1 dag 

_ga Prestaties & Analytisch 2 uren 

_gid Prestaties & Analytisch 2 uren 

PHPSESSID Prestaties & Analytisch 1 jaar 

userLang Prestaties & Analytisch  10 jaren 

 

2.3. Promotionele communicatie Cookies 

Cookie Functie Bewaartermijn 

LP_user_stage Targeting 29 jaren, 11 maanden, 17 
dagen 

uuid Reclame 9 maanden, 13 dagen 

mt_misc Reclame 15 dagen 

mt_mop Reclame 1 maand 

SIDCC Reclame 1 jaar 

APISID Reclame 2 jaren 

__Secure-3PSIDCC Targeting 1 jaar 



__Secure-3PSIDCC Targeting 2 jaren 

__Secure-1PSIDCC Targeting 1 jaar 

__Secure-1PAPISID Targeting 2 jaren 

__Secure-3PAPISID Targeting 2 jaren 

_GRECAPTCHA Targeting 2 maanden, 12 dagen 

SAPISID Reclame 2 jaren 

SSID Reclame 2 jaren 

__Secure-1PSIDCC Targeting 2 jaren 

NID Reclame 6 maanden 

fr Reclame 17 dagen  

CxtId Reclame 2 jaren 

NetBet Reclame 1 jaar 

ex_uuid Reclame 2 jaren 

_uetvid Reclame 1 jaar, 25 dagen 

idaffiliation Reclame 1 maand 

affiliate_customs[click_id] Reclame 1 maand 

click_id Reclame 1 maand 

affiliate_customs[bonuscode] Reclame 1 maand 

_fbp Reclame 3 maanden 

_uetsid Reclame 1 dag 

custom[bonuscode] Reclame 1 maand 

_gcl_au Reclame 3 maanden 

MUID Reclame  9 maanden, 9 dagen 

bito Targeting  9 maanden, 16 dagen 

bitoIsSecure Targeting  9 maanden, 16 dagen 

oo Reclame 4 jaren, 10 maanden, 19 dagen 

ATN Reclame 1 jaar, 8 maanden, 16 dagen 

TDCPM Reclame 1 jaar 

TDID Reclame 1 jaar 

uuid2 Reclame 9 maanden 

anj Reclame 9 maanden 

 

3. Hoe identificeer en beheer ik de cookies gebruikt door de Site? 

Of u nu de Site gebruikt met uw PC, tablet of smartphone, u kan uw voorkeuren voor cookies 

gebruikt door de Site en diens partners instellen door de cookies te configureren via het cookie 

instellingen tabblad.  

Merk alsjeblieft op dat de meeste browser automatisch cookies aanvaarden. U kan uw browser 

instellen zodat deze een notificatie verstuurt wanneer een cookie gebruikt wordt en daarmee kan u 

deze aanvaarden of niet. We raden aan dat u de help sectie van uw favoriete browser raadpleegt 

voor meer informatie. 

Merk alsjeblieft op dat het ook mogelijk is dat derde partijen cookies kunnen gebruiken om verkeer 

te regelen zonder de toestemming van Casino van Spa / 777.be. U heeft de optie om deze cookies te 

verwijderen door deze derde partijen te contacteren: Hotjar, Google, Fullstory, Adform, Heap.io, etc. 

 

 



 

4. Contact 

4.1. Contact details van de Site manager 

Deze Site wordt uitgebaat door het Casino van Spa, dat gecontacteerd kan worden voor enige 

vragen omtrent cookies en persoonlijke databescherming: 

Per post: Casino van Spa / 777.be 

Rue Royale 4 

4900 Spa 

België 

Per e-mail: support@777.be 

Telefoon: 32 (0) 4 338 82 90 

De Databeschermingsofficier van Casino van Spa kan op hetzelfde adres gecontacteerd worden. 

4.2. Contact details voor de Commission pour la protection de la vie privée (Comissie voor de 

bescherming van de privacy) 

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonlijke gegevens , en de wet van 8 december 1992, heeft de Gebruiker het recht om 

aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 

Contact details volgen: 

 

Adres: Rue de la Presse, 35, 

1000 Brussels,  

België 

Per telefoon: 32 (0)2 274 48 00 

Fax: 32 (0)2 274 48 35 

E-mail: commission@privacycommission.be 

 

mailto:support@777.be

