COOKIEVERKLARING
COOKIES – WAT ZIJN HET?
Een "cookie" is een stukje informatie, zoals een tag, die bij het bezoeken van een website op de
computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Het helpt bij het identificeren van het apparaat –
bijvoorbeeld de PC of mobiele telefoon – als de consument die website bezoekt. Cookies worden
door de meeste grote websites gebruikt, inclusief die van ons. Om op de beste wijze gebruik van
onze website te maken, ongeacht het apparaat dat de consument gebruikt, kan de consument ervoor
zorgen dat zijn webbrowser ingesteld is om cookies te accepteren. Wij gebruiken analytische en
functionele cookies. Wij maken ook gebruik van tracking cookies, maar uitsluitend als wij
toestemming voor gebruik van deze cookies hebben verkregen.
WAAR WORDEN COOKIES VOOR GEBRUIKT?
Wij gebruiken cookies en overige informatie opgeslagen op apparaten om:
- een betere online ervaring te bieden;
- het instellen van persoonlijke voorkeuren mogelijk te maken;
- de beveiliging te beschermen;
- onze dienst te meten en te verbeteren; en
- samen te werken met partners en marketing te meten.
WELKE INFORMATIE WORDT DOOR DE COOKIE BEWAARD?
Een cookie bewaart over het algemeen:
- de naam van de website waar het vandaan komt;
- hoe lang de cookie op het apparaat blijft; en
- een waarde – normaal gesproken een willekeurig gegenereerd uniek nummer.
DE COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN
Wij gebruiken op onze website de volgende categorieën cookies:
Categorie 1: Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn van wezenlijk belang om op de website te surfen en om de features te gebruiken.
Zonder deze cookies kunnen door de consument verzochte diensten, zoals het onthouden van de
inloggegevens, niet worden uitgevoerd.
Categorie 2: Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie omtrent hoe mensen onze website gebruiken.
Bijvoorbeeld, wij gebruiken cookies van Google Analytics om te weten te komen hoe consumenten
op onze website komen, hoe zij op onze website browsen en onze website gebruiken en om punten
voor verbetering aan te duiden, zoals navigatie, winkelbeleving en marketingcampagnes. De door
deze cookies opgeslagen gegevens omvatten nimmer persoonsgegevens op basis waarvan de
individuele identiteit kan worden vastgesteld.
Categorie 3: Functionaliteitscookies
Deze cookies onthouden keuzes die de consument maakt, zoals het land waarvandaan de consument
onze website bezoekt, taalvoorkeuren en zoekparameters zoals afmeting, kleur of productlijn. Deze
kunnen vervolgens worden gebruikt om een ervaring te bieden die meer in lijn is met zijn keuzes en
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om bezoeken persoonlijker en aangenamer te maken. De informatie verzameld door deze cookies
kan geanonimiseerd worden en kunnen de browserhandelingen op andere websites niet registreren.
Categorie 4: Doelcookies of advertentiecookies
Deze cookies verzamelen informatie omtrent browsergedrag zodat advertenties relevanter kunnen
worden gemaakt voor de consument en zijn interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer
dat hij een advertentie ziet te beperken en helpen bij het meten van de doeltreffendheid van een
advertentiecampagne. De cookies worden doorgaans door derde-advertentienetwerken geplaatst.
Zij onthouden de websites die de consument bezoekt en deze informatie wordt gedeeld met andere
partijen, zoals adverteerders. Bijvoorbeeld, wij gebruiken derde-bedrijven om de consument bij het
bezoeken van andere websites meer persoonsgerichte advertenties te tonen.
Categorie 5: Sociale media cookies
Deze cookies maken het voor de consument mogelijk om wat hij op de website heeft gedaan te
delen op sociale medianetwerken als Facebook en Twitter. Wij hebben geen invloed op deze cookies.
Raadpleeg de relevante privacyrichtlijnen van de relevante sociale medianetwerken om te lezen hoe
hun cookies werken.
HOE LANG BLIJVEN COOKIES OP DE COMPUTER?
Sessiecookies blijven uitsluitend actief tot de consument de browser sluit. Zij worden niet op de
harde schijf opgeslagen. Zij worden doorgaans gebruikt om na te gaan welke pagina’s de consument
bezoekt zodat voor dat bezoek de informatie op hem kan worden afgestemd. Permanente cookies
worden op de harde schijf opgeslagen totdat de consument deze verwijdert of totdat zij hun
vervaldatum bereiken. Deze cookies kunnen, bijvoorbeeld, worden gebruikt om voorkeuren van de
consument bij het gebruik van de site te onthouden.
WAT KAN DE CONSUMENT DOEN OM COOKIES OPGESLAGEN OP DE COMPUTER OF TELEFOON TE
BEHEREN?
Hij kan cookies accepteren of weigeren. Het accepteren van cookies is normaal gesproken het beste
om zeker te stellen dat de consument het beste uit een website kan halen. De meeste computers
accepteren deze automatisch maar de consument kan de browserinstellingen wijzigen zodat cookies,
al naar gelang, worden beperkt, geblokkeerd of verwijderd. Iedere browser is anders, check het
‘Help’ menu van de specifieke browser (of handleiding van de mobiele telefoon) om erachter te
komen hoe de cookievoorkeuren kunnen worden gewijzigd. Veel browsers hebben universele
privacy-instellingen waaruit een keuze kan worden gemaakt.
WAT GEBEURT ER ALS DE CONSUMENT GEEN COOKIES ACCEPTEERT?
Als de consument cookies weigert dan zullen sommige aspecten van de site niet op het apparaat
werken en de consument kan wellicht geen toegang tot bepaalde delen die hij op de website wil
bekijken verkrijgen. Wij adviseren derhalve om cookies te accepteren.
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