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I. INLEIDING 

1. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te 
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere 
gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te 
opDmaliseren.  

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systemaDsch gegevens te 
verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen idenDficeren. Zij helpen ons de 
werking van onze Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, 
en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.  

2. Wij zijn weWelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies 
en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze rubriek over cookies 
geeX je duidelijke en volledige informaDe over de cookies die wij gebruiken en hun doel.  

3. Voor verdere informaDe over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via 09/253.15.00.  

II. WAT IS EEN COOKIE 

1. HET BEGRIP ‘COOKIE’ 

4. Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je 
computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. 

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem 
cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.  

2. SOORTEN COOKIES 

5. Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun funcDe en hun levensduur.  

Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.  

Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisaDe dan de eigenaar 
van de website die u bezoekt. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die aangemaakt wordt door 
een onderneming gespecialiseerd in de analyse van websites en aan de eigenaar van de website 
gegevens bezoekt over de bezoekersfrequenDe op zijn site.  

FuncDonele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren funcDoneert (b.v. 
cookies voor log-in of registraDe, taalvoorkeuren). FuncDonele cookies zijn logischerwijs eigen 
cookies.  

Niet-funcDonele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor staDsDsche, sociale, 
targeDng en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische 
ondersteuning van de Website. Cookies met staDsche doeleinden laten toe om na te gaan welke 
pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale 
doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale 
media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeDng doeleinden laten toe dat op basis 
van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenDes worden 
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afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke 
advertenDes aan een gebruiker werden getoond. Niet-funcDonele cookies kunnen eigen cookies of 
cookies van derden zijn.  

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur 
bepaald in de cookie en dus ook nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze worden geacDveerd 
telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeX geplaatst (b.v. cookies geplaatst door 
sociale media zoals TwiWer, Facebook, Google AnalyDcs etc). De meeste niet-funcDonele cookies 
zijn permanente cookies.  

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en 
aan elkaar te linken Djdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker 
het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden 
Djdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste 
funcDonele cookies zijn sessie cookies.  

III. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP ONZE WEBSITE ? 

1. FUNCTIONELE COOKIES 

6. Wij gebruiken cookies om het funcDoneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer 
te maken voor de bezoeker en die er voor zorgen dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde 
surfervaring krijgt. 

Het gaat om cookies die uw land- en taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden. Het gaat 
eveneens om een cookie die de stand van uw winkelkar Djdens een bestelling onthoudt, evenals de 
cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet 
telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen. 

2. PERFORMANTIE / ANALYTISCHE COOKIES 

7. Wij gebruiken performanDe-cookies om informaDe te verzamelen over het gebruik dat bezoekers 
maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te 
passen aan de wensen van bezoekers en om het gebruikersgemak van onze website te vergroten. 

Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die 
bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen 
wij ook beroep op Adobe AnalyDcs, Google AnalyDcs en Hotjar die daartoe eveneens gebruik 
maken van cookies. 

3. COOKIES VOOR BEHAVIOURAL TARGETING / REMARKETING 

8. Om u nog beter te kunnen informeren over onze producten en diensten gebruiken wij cookies die 
ons vertellen wat u hebt bekeken op onze website of voor welke producten en diensten u interesse 
kan hebben. 
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Wij gebruiken die gegevens ook voor onze reclamecampagnes op websites van derden. Indien 
nodig kunnen we ook gegevens krijgen over websites van onze markeDngpartners waarop u onze 
advertenDes hebt gezien. Daarvoor gebruiken wij “DoubleClick” dat deel uitmaakt van Google en 
Group M. Meer informaDe over het gebruik van cookies van Google en Group M vindt u door het 
privacybeleid van Google en Group M op te vragen. 

Deze cookies bevaWen geen persoonsgegevens. 

4. COOKIES VOOR SOCIALE MEDIA 

9. Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bvb 
facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen. Voor meer informaDe verwijzen wij 
naar het privacybeleid van de organisaDe in kwesDe. 

Voor onze markeDngcampanges op Facebook gebruiken wij de tool “Pixel”, waarmee een cookie dat 
door Facebook is aangemaakt, geïntegreerd wordt in sommige van onze webpagina’s. Met die 
piexel kan Facebook de handelingen van zijn gebruikers volgen vanaf een advertenDe op het sociale 
netwerk naar een webpagina op onze website. Facebook zal nadien op zijn plamorm de gebruiker 
kunnen herkennen die de webpagina in kwesDe heeX bezocht, diensten op maat verstrekken en 
meer gerichte reclames kunnen plaatsen. Die gegevensverwerking geldt overigens niet voor wie 
niet op Facebook zit. Lees meer over hoe Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en 
over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen in het Facebook-beleid inzake 
gebruikersgegevens. 

IV. UW TOESTEMMING 

10. Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website opDmaal te 
kunnen gebruiken, dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen; of door 
ons “Privacy en cookie beleid” expliciet te aanvaarden bij je registraDe; of door verder te surfen op 
de Website nadat je een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek 
aan de Website.  

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te acDveren die toelaat om het plaatsen van cookies 
te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je 
mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy 
aandachDg voor meer informaDe hierover.  

11. Als je je toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen 
d.m.v. je browserinstellingen.  

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze 
instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘OpDes’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. 
Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuqg zijn. Zoniet dien je de 
‘Help’ funcDe in je webbrowser te consulteren voor meer details.  

• Cookie instellingen in Internet Explorer  
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https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


• Cookie instellingen in Firefox  

• Cookie instellingen in Chrome  

• Cookie instellingen in Safari  

12. Cookies zijn maximaal 12 maanden langacDef. Ze kunnen u in geen geval als individu linken aan een 
naam en/of een voornaam.
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https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies-informatie-websites-op-uw-computer-opslaan
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

