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Thalys1 gebruikt cookies om meerdere redenen: de navigatie vergemakkelijken, statistieken verwerven 
over het gebruik van onze website en u een gepersonaliseerde ervaring en advertenties aanbieden dankzij 
de uitwisseling van informatie met onze partners. Die cookies bieden aan Thalys of aan derden de 
mogelijkheid om u reclame te sturen op basis van uw interesses. Dit beleid biedt u een beter inzicht in de 
werking van cookies, waarom we ze gebruiken, hoelang ze bewaard worden en hoe cookies beheerd, 
geweigerd of verwijderd kunnen worden.  

 

1. Wat is een cookie?  

Een cookie is een klein tekstbestandje dat de meeste websites op uw computer of mobiel apparaat 
bewaren wanneer u deze websites raadpleegt. Dankzij de cookie kunnen de websites informatie in 
verband met uw navigatie registreren om uw bezoeken te vergemakkelijken en uw ervaring te 
optimaliseren. Zo kunnen de websites gedurende een bepaalde tijd uw acties en voorkeuren 
(gebruikersnaam, taal en andere weergaveparameters) opslaan, zodat u deze informatie niet telkens 
opnieuw hoeft in te voeren wanneer u deze websites raadpleegt of tussen pagina's surft.  De cookies 
kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website aan te passen aan uw behoeften en uw 
interesses. De cookies bieden ten slotte de mogelijkheid om u reclame te sturen op basis van uw 
interesses. 

 

2. Welke cookies installeren wij op onze websites en met welk doel?   

Thalys gebruikt, met inachtneming van de geldende wetgeving, verschillende soorten cookies op zijn 
websites.    

1. Strikt noodzakelijke cookies 
Deze cookies zijn onontbeerlijk voor de goede werking van de website en kunnen niet 
gedesactiveerd worden in onze systemen. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om uw privacy-
voorkeuren op de website op te slaan, video’s weer te geven en formulieren in te vullen op onze 
website. 

2. Prestatie- en statistische cookies 
Deze cookies verzamelen gegevens over het aantal bezoeken, de bronnen van het surfverkeer en 
de manier waarop u onze website gebruikt, en dat op geaggregeerde en anonieme wijze. Ze 
helpen ons onder meer om het nut van onze inhoud te meten en het gemak waarmee u op onze 
pagina’s navigeert te verbeteren om u een optimale ervaring aan te bieden.  

3. Personalisatiecookies 

 
1 Dit Cookiesbeleid vertegenwoordigt het beleid dat werd aangegaan en wordt gevolgd door de bedrijf THI Factory (zoals ze 
hierna gedefinieerd woord), voortaan « Thalys » genoemd in dit volledige document. Voor de doeleinden van dit document 
verwijst « THI Factory » naar de naamloze vennootschap onder Belgisch recht waarvan het hoofdkwartier gelegen is  aan het 
Marcel Broodthaertsplein 4 te 1060 Brussel (btw-nummer BE 0541.696.005, RPM Brussel), die, op basis van een licentie als 
spoorwegmaatschappij, een veiligheidscertificaat en meerdere partnerschappen, rechtstreeks of onrechtstreeks, de 
internationale en nationale transportdiensten voor reizigers aan hoge snelheid beheert en verdeelt in België, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland, evenals aanvullende, bijkomende of nevendiensten. 
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Dankzij deze cookies kunnen wij u een gepersonaliseerde ervaring aanbieden op onze website. 
Met deze cookies kunnen we u bijvoorbeeld tevredenheidsenquêtes voorstellen en een 
verschillende inhoud en aangepaste berichten weergeven afhankelijk van uw gebruikersprofiel.  

4. Reclamecookies 
Deze cookies en andere opsporingssystemen kunnen op onze website geactiveerd worden door 
onze reclamepartners en door de sociale netwerken. Ze verzamelen geanonimiseerde informatie 
over uw surfgedrag om u relevante advertenties te kunnen tonen die aangepast zijn aan uw 
interesses. 

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van de verschillende cookies op onze website en toelichtingen 
bij de functie daarvan.  

3. Hoelang worden de cookies bewaard?   
 

De sessiecookies worden tijdelijk in uw browser of app opgeslagen. Ze worden automatisch verwijderd 
zodra u uw browser of app sluit (sessiecookies). 
 
De blijvende cookies blijven op uw computer of smartphone staan, zelfs nadat u de browser of de 
applicatie gesloten hebt. Ze maken het mogelijk om u te herkennen tijdens uw daaropvolgende bezoeken 
en blijven op uw apparaat staan tot het einde van hun looptijd of totdat u die zelf handmatig verwijdert. 
 
Meer informatie over de maximale bewaartijd voor elk cookie vindt u in de onderstaande tabel. 

4. Hoe kan ik de installatie van cookies op mijn computer of smartphone 

beheren of verhinderen? 

U kan uw cookies beheren dankzij de Commander Act parametreringstool die op onze websites 
geïnstalleerd is. Deze tool biedt u de mogelijkheid om bepaalde types van cookies te blokkeren: prestatie- 
en statistiche cookies, personalisatiecookies en reclamecookies. Om het parametreringstool te openen, 
klikt u op "Cookie - Instellingen" onderaan elke pagina van de site. 

De strikt noodzakelijke cookies zijn altijd actief, aangezien ze noodzakelijk zijn voor de goede werking van 
de website. U kunt deze cookies op elk ogenblik via uw browser blokkeren, maar in dat geval zullen 
sommige delen van de website niet meer correct functioneren. 

Als u ervoor kiest om uw cookies te beheren, ziet u dat de prestatie- en statistiche cookies, 
personalisatiecookies en reclamecookies standaard gedesactiveerd zijn. Om ze te kunnen activeren 
hebben wij namelijk uw goedkeuring nodig.   

Als u via de plug-ins van de sociale media, met name die van Facebook, Twitter, LinkedIn, Google + 
interageert (door te klikken op de knoppen “Vind ik leuk” of “Delen”), zullen de gegevens met betrekking 
tot het browsen en de op de Thalys websites uitgevoerde handelingen doorgegeven worden aan de firma 
die het betreffende sociale medium exploiteert. 

Als u trouwens niet wilt dat het betreffende sociale medium de tijdens het browsen op de sites vergaarde 
gegevens doorgegeven worden, moet u tijdens het browsen op onze websites uitloggen uit het 
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betreffende sociale medium en gebruik de "incognito" modus op uw browser, voordat u onze websites 
bezoekt. 

De exploitatie van deze plug-ins of de tijdens het browsen met het geactiveerde sociale medium 
vergaarde gegevens wordt uitsluitend geregeld door de algemene voorwaarden van de betreffende 
sociale media. Om die reden nodigen wij u uit het privacybeleid van deze sociale media te raadplegen, om 
precies te weten welke gegevens vergaard worden en hoe deze vervolgens gebruikt worden.   

5. Lijst van de cookies en andere opsporingssystemen op de website: 

Herkomst Categorie Naam Functie Bewartijd 

Thalys Noodzakelijk JSESSIONID 
https://cookiepedia.co.uk/

cookies/JSESSIONID 

Sessie 

Thalys Noodzakelijk cversion 
localStorage - Betreft de 

werking van de "encryptie" 
van de LS 

Schoonmaken van de 
localstorage 

Thalys Noodzakelijk BIGipServerPool Verdeelt het verkeer Sessie 

Thalys Noodzakelijk TS# Veiligheid van de website Sessie 

Thalys Noodzakelijk F5_cspm Veiligheid van de website Sessie 

Thalys Noodzakelijk _GRECAPTCHA 
Maakt onderscheid tussen 
mensen en robots die op 

de website surfen 
183 dagen 

Thalys Noodzakelijk geolocRefused 
sessionStorage - Betreft de 
werking van de geoloc voor 

de prebooking 
Sessie 

Thalys Noodzakelijk thalys_language_v2 

Taalkeuze van de gebruiker 
(om geoloc checks , etc. bij 

elke zoekopdracht te 
vermijden) 

10 jaar 

Thalys Noodzakelijk PREBOOKING 

Maakt het mogelijk om de 
keuzes van de gebruiker te 
bewaren na een terugkeer 
op de website vanaf een 

boeking 

Sessie 

Thalys Noodzakelijk thalys_token 
Cookie van 

gebruikerssessie 
1 maand 

Thalys Noodzakelijk top-banner-list 
Slaat de keuze van de 

gebruiker op bij het sluiten 
van de Top Banner 

7 dagen 

CommandersAct Noodzakelijk TC_PRIVACY 
Beheer van Cookie-

toestemming 
13 maanden 

CommandersAct Noodzakelijk TC_PRIVACY_CENTER 
Beheer van Cookie-

toestemming 
13 maanden 

CommandersAct Noodzakelijk TCPID 
Beheer van Cookie-

toestemming 
13 maanden 

CommandersAct Noodzakelijk FDLBPHOENIXEVENTS 
technische cookie met 
betrekking tot tracking 
door de eerste partij 

Sessie 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/JSESSIONID
https://cookiepedia.co.uk/cookies/JSESSIONID
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Google Noodzakelijk Rc ::a 
Maakt onderscheid tussen 
mensen en robots die op 

de website surfen 
13 maanden 

     

Google Noodzakelijk Rc ::c 
Maakt onderscheid tussen 
mensen en robots die op 

de website surfen 
Sessie 

Time One Noodzakelijk cashback 
Laat cashback transacties 

toe 
Sessie 

Time One Noodzakelijk To_consent 
Beheer van Cookie-

toestemming 
13 maanden 

CommandersAct Prestaties en statistieken Tc-cj-v2 

Gebruikt om op te slaan 
klantreizen van gebruikers 

voor tag deduplicatie 
(opslag van kanalen en 

bronnen). 

13 maanden 

Usabilla Prestaties en statistieken usabilla_campaign 
Technische uitsplitsing van 

de opiniepeilingen 
13 maanden 

ContentSquare Prestaties en statistieken _cs_c 

Gaat na of de bezoeker het 
vak met de toestemming 
voor de cookie aanvaard 
heeft. Dat verzekert dat 

het vak met de 
toestemming voor de 

cookie niet opnieuw zal 
getoond worden bij de 

herinvoering. 

13 maanden 

ContentSquare Prestaties en statistieken _cs_id  13 maanden 

ContentSquare Prestaties en statistieken _cs_s  13 maanden 

ContentSquare Prestaties en statistieken events  13 maanden 

ContentSquare Prestaties en statistieken pageview  13 maanden 

ContentSquare Prestaties en statistieken _cs_ga_mk Google Analytics integratie 13 maanden 

Google Analytics Prestaties en statistieken _ga  13 maanden 

Google Analytics Prestaties en statistieken _gat_newTracker  13 maanden 

Google Analytics Prestaties en statistieken _gid  13 maanden 

Google Analytics Prestaties en statistieken collect  13 maanden 

Google Analytics Prestaties en statistieken _gaexp 

Wordt gebruikt om te 
bepalen of een gebruiker 

deelneemt aan een 
ervaring 

90 dagen 

Destygo Personalisatie 
destygo_chat_Ph2wVdYK2

YYnVHdpQPRJRVgk 
 13 maanden 

Destygo Personalisatie 
destygo_chat_rhPsNGZL2c

AXyTFmSN9UXzvN 
 13 maanden 

Destygo Personalisetie 
destygo_chat_UMmAKYbfd

uRq4DCdf8k6Uiev 
 13 maanden 

    13 maanden 
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ContentSquare Reclame _cs_# 
https://www.aca-
it.be/en/cookie-

declaration/ 
13 maanden 

Google Adwords Reclame ads/ga-audiences  13 maanden 

Google AdSense Reclame _gcl_au  13 maanden 

DoubleClick Reclame IDE  13 maanden 

DoubleClick Reclame test_cookie  13 maanden 

Quantcast Reclame _qca  13 maanden 

Facebook Reclame _fbp  13 maanden 

    13 maanden 

Microsoft Bings Reclame uetsid 
Volgen van activiteit op 
verschillende websites 

30 minuten 

Microsoft Bings Reclame uetvid 
Volgen van activiteit op 
verschillende websites 

13 maanden 

Time One Noodzakelijk utm_source TimeOne tag ontdubbeling 13 maanden 

Atlas Reclame N/A 
Volgsysteem dat geen 

cookies instelt 
 

Public Idées Reclame N/A 
Volgsysteem dat geen 

cookies instelt 
 

Lucky Cycle Reclame N/A 
Volgsysteem dat geen 

cookies instelt 
 

Bing Reclame N/A 
Volgsysteem dat geen 

cookies instelt 
 

Mediamath Reclame N/A 
Volgsysteem dat geen 

cookies instelt 
 

Sizmek Reclame N/A 
Volgsysteem dat geen 

cookies instelt 
 

Adara Reclame N/A 
Volgsysteem dat geen 

cookies instelt 
 

Drawbridge Reclame N/A 
Volgsysteem dat geen 

cookies instelt 
 

TC DC Reclame N/A 
Volgsysteem dat geen 

cookies instelt 
 

 

https://www.aca-it.be/en/cookie-declaration/
https://www.aca-it.be/en/cookie-declaration/
https://www.aca-it.be/en/cookie-declaration/

