
Cookies 
 
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het 
geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer 
staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze 
opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om bij te houden welke product er in uw 
winkelwagentje ligt of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina 
vast te leggen. 
Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe 
vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s 
op een website worden bezocht. Ook kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) 
cookies gebruiken om advertenties beter op uw behoeften en interesses af te stemmen om te 
voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet. Met behulp van cookies registreren wij voor 
de adverteerder hoe vaak een advertentie wordt vertoond. 
Als u het plaatsen van cookies (via uw browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat 
bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. 
 
Cookie instellingen aanpassen? 
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren 
automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies 
worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. U heeft 
hierbij de volgende keuzes: 
• U kunt cookies toestaan van de eigenaar van de website die u bezoekt (first party cookies) 
• U kunt ook cookies toestaan van andere partijen dan de eigenaar van de website die u bezoekt 
(third party cookies) 
• U kunt alle cookies blokkeren 
• U kunt alle cookies blokkeren, maar wel uitzonderingen aangeven in uw browser(exceptions) 
 
Raadpleeg de handleiding van uw browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) voor het 
aanpassen van uw cookie-instellingen. 
 
Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het 
gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op. 


