
Cookie Beleid 
 
Zoals de meeste websites gebruiken onze websites cookies om informatie te verzamelen. 
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of andere apparaten (zoals 
smartphones of tablets) worden geplaatst terwijl u door onze websites bladert. Ze worden 
gebruikt om te 'onthouden' wanneer uw computer of apparaat toegang heeft tot onze 
websites. Ze laten ons toe te onthouden of u bent ingelogd op de site en welke artikelen u in 
uw winkelmandje had. Cookies zijn essentieel voor de effectieve werking van onze websites 
en om u te helpen online bij ons te winkelen. Ze worden ook gebruikt om de producten en 
diensten aan te passen die aan u worden aangeboden en geadverteerd, zowel op onze 
websites als elders. 
 
Verzamelde informatie 
 
Sommige cookies verzamelen informatie over het browse- en koopgedrag wanneer u onze 
websites bezoekt via dezelfde computer of hetzelfde apparaat. Dit omvat informatie over 
bekeken pagina's, gekochte producten en uw reis rond een website. Alle gegevens die door 
cookies worden doorgegeven, zijn anoniem en bevatten nooit individuele details zoals uw 
naam, adres, telefoonnummer of betalingsinformatie, maar kunnen ons 
klantreferentienummer bevatten dat uniek is voor u. Ga voor meer gedetailleerde informatie 
over hoe cookies werken naar https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/  
 
Hoe worden cookies beheerd? 
 
De cookies die op uw computer of ander apparaat worden opgeslagen wanneer u onze 
websites bezoekt, zijn ontworpen door: 

- Kwakzalver Sports of namens ons, en zijn noodzakelijk om u in staat te stellen 
aankopen te doen op onze websites;  

- Derden die met ons deelnemen aan marketingprogramma's; 
- Derden die banneradvertenties voor ons publiceren. 

 
Waarvoor worden cookies gebruikt? 
 
Cookies worden gebruikt door onze marketingpartners om u passende aanbiedingen en 
advertenties te presenteren terwijl u door andere sites op internet bladert, op basis van uw 
browse-activiteit op onze site. Cookies stellen ons ook in staat om samen te werken met onze 
webanalyse-partner, Google Analytics, om te zien hoe u onze website wilt gebruiken, welke 
pagina's of speciale functies u verkiest en ons te helpen ze te verbeteren. We kunnen de 
gegevens die we via cookies verzamelen, matchen met persoonlijke gegevens die we al over u 
hebben om u beter te begrijpen. Dit helpt ons om de relevantie van onze promotionele 
communicatie, uw winkelervaring en onze producten en diensten voortdurend te verbeteren. 
De belangrijkste doeleinden waarvoor cookies worden gebruikt, zijn: 

1. Voor functionele doeleinden die essentieel zijn voor een effectieve werking van onze 
websites, met name met betrekking tot online transacties, sitenavigatie en 
voorkeuren. 

2. Voor marketing en reclame, met name banneradvertenties en gerichte updates via 
digitale kanalen en sociale media. 



3. Om ons in staat te stellen informatie te verzamelen over uw browse- en winkelgedrag, 
ons te helpen uw winkelervaring te verbeteren en de prestaties te controleren. 

4. Om ons in staat te stellen aan onze contractuele verplichtingen te voldoen om 
betalingen aan derden te doen wanneer een product wordt gekocht door iemand die 
onze website heeft bezocht vanaf een site die door die partijen wordt beheerd. 

 
Marketing cookies 
 
Kwakzalver Sports werkt samen met partners die namens ons advertenties weergeven of 
online aanbiedingen presenteren. De meeste van deze marketingpartners gebruiken zowel 
sessie- als permanente cookies. Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven 
die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u 
een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagne te 
meten. Alle gegevens die door cookies van derden worden verzameld, zijn anoniem en zullen 
nooit uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of betalingsgegevens bevatten. 
 
Welk soort cookies gebruiken we? 
 
Er kunnen twee soorten cookies worden gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site: 
 

1. Sessiecookies 
Sessiecookies worden na elk bezoek aan onze site verwijderd. Als u bijvoorbeeld op 
onze site surft, zal deze u onthouden voor de duur van uw bezoek, maar de cookie 
wordt van uw computer verwijderd zodra u uw internetbrowser afsluit. Met 
sessiecookies kunt u een item aan het winkelmandje toevoegen en vervolgens door de 
kassa gaan. Als u deze cookies niet toestaat via uw webbrowser, kunt u geen 
bestelling plaatsen op deze site. 

2. Permanente cookies 
Permanente cookies onthouden je voor een bepaalde periode, waardoor je 
verlanglijst en/ of eerder bekeken producten kunt zien de volgende keer dat je onze 
site bezoekt en of je bent ingelogd op je account. 

 
Cookies uitzetten en wissen 
 
De meeste webbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies uit te schakelen of niet toe te 
staan. Hoe u dit doet, hangt af van de webbrowser die u gebruikt. Instructies voor het 
weigeren van cookies zijn meestal te vinden in het menu 'Help' van de browser. Houd er 
rekening mee dat, net als bij de meeste andere transactionele websites, u, als u alleen 
cookies van derden uitschakelt, niet wordt verhinderd aankopen te doen op onze websites, 
maar als u de cookies weigert die we via uw webbrowser hebben gebruikt, betekent dit dat u 
geen transactionele transacties kunt uitvoeren aankoop op onze website. Mogelijk merkt u 
ook dat de functionaliteit van veel andere websites en services wordt beïnvloed. Cookies 
kunnen worden verwijderd met uw webbrowser. Tenzij ze niet zijn toegestaan, worden ze de 
volgende keer dat u een website bezoekt opnieuw toegepast. 
 
Als u cookies wilt uitschakelen, moet u de browserinstellingen van uw website wijzigen om 
cookies te weigeren. Hoe u dit kunt doen, hangt af van de browser die u gebruikt. Meer 



informatie over het uitschakelen van cookies voor de meest populaire desktopbrowsers vindt 
u hier (deze kunnen variëren afhankelijk van het besturingssysteem en de browserversie): 
 
Voor Microsoft Internet Explorer: 
 

1. Kies het menu "Extra" en vervolgens "Internetopties" 
2. Klik op het tabblad "Privacy" 
3. Selecteer "Geavanceerd" 
4. Kies de juiste instellingen 

 
Voor Google Chrome: 
 

1. Kies "Instellingen" en klik op "Geavanceerd" 
2. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op 'Instellingen voor inhoud' 
3. Klik op "Cookies" 

 
Voor Safari: 
 

1. Kies Voorkeuren > Privacy 
2. Klik op "Alle cookies blokkeren" 

 
Voor Mozilla Firefox: 
 

1. Klik op het menupictogram en selecteer vervolgens "Opties" 
2. Klik op het pictogram "Privacy en beveiliging" 
3. Zoek het menu "cookie" en selecteer de relevante opties 

 
Voor Opera 6.0 en verder: 
 

1. Kies het menupictogram en selecteer "Instellingen" 
2. Klik op "Privacy en beveiliging" 
3. Kies de juiste instellingen 


