
Wat is ons cookiebeleid? 
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze 
website op uw apparatuur wordt geplaatst of uitgelezen. Via dit 
tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of 
geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een 
later bezoek worden herkend. Wij gebruiken op onze website de volgende 
soorten cookies. 
  
Functionele cookies 
Deze cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk 
hierbij aan: 
 De producten die u aan uw wensenlijstje of winkelmandje toevoegt, 

worden onthouden en opgeslagen; 
 Het geven van een melding bij een niet afgeronde bestelling, zodat u uw 

producten in het winkelwagentje niet kwijtraakt; 
 Uw browserinstellingen worden opgeslagen, zodat u onze website 

optimaal op uw beeldscherm kunt bekijken; 
 De mogelijkheid uw inloggegevens op te slaan zodat u deze niet iedere 

keer opnieuw hoeft in te voeren; 
  
Analyse cookies 
We gebruiken cookies om uw bezoek aan deze website zo plezierig 
mogelijk te maken. We onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen. 
Ook gebruiken we Google Analytics om inzage te krijgen in de 
gebruiksvriendelijkheid van de website en deze vervolgens te kunnen 
verbeteren. 
 
  
Andere websites 
Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de 
websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij 
hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links 
verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over de 
privacybescherming te bestuderen. 
  
Geen cookies? 
Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas 
dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er 
cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook dusdanig aanpassen 
dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. 
U kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de 
instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die u gebruikt 
moet aanpassen. Wij willen u erop attenderen dat als u geen gebruik wilt 
maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website 



goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan 
of dat u bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Hoe u uw 
instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Hieronder vertellen wij u 
hoe u dit per browser kunt instellen. U kunt uiteraard ook de handleiding of 
helpfunctie gebruiken van uw browser. Wilt u cookies van specifieke 
partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com. 
  
Cookies verwijderen in Microsoft Edge 
Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het 
icoontje van het klokje, dit is het tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle 
geschiedenis’ wissen. Nu kun u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in 
ieder geval ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op 
‘Wissen’. Onderaan kunt u aangeven of u deze gegevens altijd wilt wissen 
bij het afsluiten van Microsoft Edge. 
  
Cookies verwijderen in Chrome 
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > 
‘Geschiedenis’ > 
‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- 
en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kunt ook aangeven 
hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier 'Alles'. 
  
Cookies verwijderen in Firefox 
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > 
‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kunt u 
aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. U 
kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'. 
  
Cookies verwijderen in Safari 
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het 
venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle 
Websitegegevens’. 
  
Cookies verwijderen in Internet Explorer 
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu 
‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kunt u aangeven wat u 
precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik 
onderaan het venster op ‘Verwijderen’. 
  
 


