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1.

Wat is een Cookie?
Cookies zijn gegevens die als kleine tekstbestanden op uw computer worden bewaard
terwijl u navigeert op het web. Cookies zijn van nature schadeloze stukjes test die
lokaal worden bewaard en gemakkelijk kunnen worden bekeken en verwijderd. Door
middel van cookies kan de website uw activiteiten of voorkeuren gedurende een
bepaalde tijd “onthouden”.

2.

Soorten Cookies
Cookies kunnen worden geclassificeerd op hun levensduur en de website waartoe de
cookies behoren. De levensduur van cookies zijn:
•
•

Sessiecookies, dit zijn tijdelijke cookies die worden verwijderd zodra de
gebruiker de webbrowser sluit;
Blijvende cookies, deze cookies kunnen lange tijd op uw computer blijven
nadat de sessie is beëindigd.

Website cookies zijn:
•
•

3.

Cookies die behoren tot de website waarop u navigeert, bijv. cookies die
worden gebruikt bij het identificeren wanneer u inlogt;
Cookies van derden die tot een andere website behoren dan die u bezoekt,
bijv. traceercookies van advertenties.

Cookies op onze website
Wij gebruiken cookies om ons te helpen bij de beveiliging van uw handelsactiviteiten
en om de werking van onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken
bevatten geen persoonlijke gegevens of informatie over de rekening of wachtwoord.
Zij zorgen er slechts voor dat de website zich herinnert dat een verzoek om een pagina
van iemand afkomstig is die al eens heeft ingelogd.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
Essentiële/strikt noodzakelijke
Essentiële/strikt noodzakelijke cookies helpen bij het bruikbaar maken van een
website door basisfuncties mogelijk te maken, zoals navigatie, verzoeken om een
dienst of toegang tot veilige delen van de website. De website kan zonder deze cookies
niet naar behoren functioneren. Deze cookies bewaren geen persoonlijke
identificeerbare gegevens.
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De wet geeft aan dat we cookies op uw apparaat mogen bewaren als deze strikt
noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Voor alle andere cookies
hebben wij uw toestemming nodig.
Prestatie-/analysecookies
Prestatie-/analysecookies verzamelen gegevens over hoe u de website gebruikt, welke
pagina’s u bezoekt en of u foutmeldingen ontvangt. Door middel van deze cookies
kunnen wij het aantal bezoeken en de verkeersbronnen bijhouden en de prestatie van
onze website verbeteren. Dankzij deze cookies weten wij welke pagina’s het meest en
minst populair zijn en hoe bezoekers zich over onze website bewegen. Deze cookies
bewaren geen persoonlijke identificeerbare gegevens.
Functionele cookies
Functionele cookies maken het een website mogelijk gegevens over keuzes die u heeft
gemaakt te onthouden en op te slaan, en maken het ons tevens mogelijk de website
op maat te maken naar uw behoeften. Deze cookies bewaren geen persoonlijke
identificeerbare gegevens.
Doelgerichte cookies
Deze cookies kunnen op onze website worden ingesteld door onze
advertentiepartners, bijv. DoubleClick van Google. Ze kunnen worden gebruikt op een
profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties te tonen op
andere websites.
Als u deze cookies niet toestaat, ziet u nog steeds hetzelfde aantal advertenties, maar
deze zijn minder relevant voor u. Deze cookies zijn standaard aangeschakeld, maar
kunnen direct worden beheerd door naar Aanpassing Google-advertenties en/of Uw
online keuzes te gaan.
Wij kunnen de gebruiksinformatie over bezoekers aan de website delen met
respectabele advertentiebedrijven voor doelgerichte advertenties op deze en andere
websites. Hierom kunnen er pixel tags (ook wel clear gifs of web beacons genoemd)
worden gebruikt om de pagina's die u heeft bezocht te markeren. De informatie die
door het advertentiebedrijf wordt verzameld door het gebruik van deze pixel tags is
niet persoonlijk identificeerbaar.
Cookies van derden
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Cookies van derden worden gepresenteerd door bedrijven waarmee wij
samenwerken als onderdeel van onze marketinginitiatieven. De derde partijen die wij
gebruiken, en het doel van hun tracering, vindt u in de onderstaande tabel.

Type

Derde
partij

Targeting Google
Analytics

Beschrijving

Website
2 jaar
verkeersanalyse

Targeting DoubleClick

Prestatie

Visual Web
Optimizer

Vervalt Opt-out-mechanisme
na

A/Btestsoftware
die wij
gebruiken om
de variaties van
webpagina’s te
testen om te
zien welke het
beste werkt.

Via webbrowser.

30
dagen

http://www.youronlinechoices.com/ie/yourad-choices

Tussen
100
dagen
en 10
jaar

Via webbrowser.

Deze cookies van derden worden gebruikt om de effectiviteit en prestatie van onze
pay-per-click-advertenties te meten en om banners te tonen op websites van derden.
Zij verzamelen wel gegevens van u, maar wij hebben ervoor gezorgd dat de gegevens
die zijn verzamelen geanonimiseerd zijn.
Cookies van derden:
1. Meten de effectiviteit van onze advertentie-initiatieven;
2. Geven informatie aan onze partners over uw bezoek aan hun website;
3. Verzamelen gegevens die gebruikt kunnen worden voor advertenties voor u
op andere websites van derden;
4. Sturen u gerichte advertenties op websites van derden;
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Wij garanderen niet dat bovenstaande lijsten van cookies van derden bijgewerkt zijn,
maar wij doen ons uiterste best om ons cookiebeleid bij te werken wanneer er zich
veranderingen voordoen.

4.

Uw keuzes
Als u cookies wilt blokkeren, kunt u dit doen via de instellingen van uw browser. U
kunt cookies verwijderen die zich reeds op uw computer bevinden en u kunt uw
browser instellen om te voorkomen dat ze in de toekomst worden geplaatst.
Raadpleeg het helpmenu van de browser voor meer informatie. Denk er echter aan
dat het uitschakelen van cookies een negatief effect kan hebben op uw
gebruikerservaring bij de Service.
Ga naar www.allaboutcookies.org voor meer informatie over hoe u de cookie-instellingen
met betrekking tot cookies van derden kunt beheren. Als u werkelijk bezorgd bent over
cookies van derden die worden aangemaakt door adverteerders, kunt u deze uitzetten door
naar http://www.youronlinechoices.com te gaan.
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