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Over Cookies 
 

 
Laatst bijgewerkt in augustus 2022 

 
 
We gebruiken cookies en vergelijkbare tools (gezamenlijk "Cookies") voor de 
hieronder beschreven doeleinden. 

 
 
Operationele cookies 
 

We gebruiken cookies om onze diensten te leveren, bijvoorbeeld: 

• U herkennen wanneer u zich registreert om onze Services te gebruiken 
• Om functies en producten weer te geven die voor u interessant kunnen zijn 
• Om de artikelen in uw winkelwagen te volgen 
• Om frauduleuze activiteiten te voorkomen 
• Om de beveiliging te verbeteren 
• Om uw voorkeuren bij te houden, zoals valuta en taal. 

We gebruiken ook cookies om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken, 
zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen. We gebruiken cookies bijvoorbeeld om 
onderzoek en diagnostiek uit te voeren, om onze inhoud en producten te verbeteren 
en om de prestaties van onze Diensten te meten en te begrijpen. 

 
 
Cookies van derden 
 
Goedgekeurde derde partijen kunnen cookies plaatsen wanneer u met ons 
communiceert. Derden zijn onder meer zoekmachines, aanbieders van meet- en 
analysediensten, sociale netwerken en advertentiebedrijven. Derden gebruiken 
cookies bij het leveren van advertentie-inhoud, inclusief advertenties die relevant zijn 
voor uw interesses, om de effectiviteit van hun advertenties te meten.  
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Extra informatie 

 

Operationele cookies blijven 13 maanden na uw laatste bezoek aan onze website in 
uw browser, met uitzondering van cookies die worden gebruikt om uw 
privacyvoorkeuren op te slaan die tot 5 jaar in uw browser kunnen blijven. Andere 
cookies blijven 13 maanden in uw browser staan nadat u ons toestemming heeft 
gegeven voor het gebruik van deze cookies. 

Uw browserinstellingen vertellen u hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe 
cookies accepteert, hoe u ervoor kunt zorgen dat de browser u op de hoogte stelt 
wanneer u nieuwe cookies ontvangt, hoe u cookies kunt uitschakelen en verwijderen 
en wanneer cookies verlopen. 

Met operationele cookies kunt u enkele van onze functies gebruiken. Als u 
operationele cookies blokkeert of anderszins weigert via uw browserinstellingen, 
werken sommige functies en services mogelijk niet. U kunt bijvoorbeeld geen artikelen 
toevoegen aan uw winkelwagen en doorgaan naar afrekenen. 

Zie ons privacybeleid voor meer informatie over de soorten informatie die we 
verzamelen. 

 

*** 


