
COOKIES 
Deze cookieverklaring is opgesteld en wordt beheerd door The Retail Factory, hierna "TRF", met zetel 

te Kolveniersstraat 7, 2000 Antwerpen (België). Voor vragen of opmerkingen kan u contact met ons 

opnemen op het hierboven vermelde adres of via het e-mailadres: privacy@theretailfactory.be. 

1. GEBRUIK VAN COOKIES 

Wij vinden het belangrijk om op onze website interactieve functies aan te bieden en uw 

gebruikerservaring te optimaliseren, afgestemd op uw behoeften. Om dit te doen maakt The Retail 

Factory gebruik van cookies, pixels en soortgelijke technologieën die ons helpen het gebruik van de 

website te vergemakkelijken en de functionaliteit ervan te verbeteren. 

Naast essentiële cookies bevat onze website ook sociale media plug-ins (bijv. share- of like-knoppen) 

en de Facebook/Google-pixel. Deze technologieën sturen informatie naar de derde partijen over uw 

toestel (bijv. IP-adres en browserstring), hoe u onze diensten gebruikt, welke pagina's u bezoekt, welke 

aankopen u doet en welke advertenties u ziet. Die doorgifte gebeurt automatisch wanneer u onze 

website bezoekt, ongeacht of u al dan niet een account heeft. De pixels worden gebruikt om gerichte 

advertenties te plaatsen op de website van de derde partij, om ons te helpen de advertenties te 

reguleren en hun effectiviteit te meten. 

In deze cookieverklaring wil TRF u informeren over het soort cookies dat wij gebruiken en de 

doeleinden ervan.  

TRF kan de cookieverklaring op elk moment wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen van 

onze diensten of van de geldende wetgeving. De gewijzigde verklaring wordt dan op de websites van 

TRF gepubliceerd en is van toepassing vanaf het moment van publicatie. 

Indien het gebruik van bepaalde cookies ook de verwerking van "persoonsgegevens" met zich 

meebrengt, is de TRF Privacyverklaring (website) ook van toepassing. 

 

2. WAT ZIJN COOKIES? 

Een cookie is een klein gegevensbestand dat in de browser van uw computer of mobiel apparaat wordt 

geïnstalleerd door de server of applicatie wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie 

gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend tijdens 

het bezoek aan de website of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies maken de 

interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller 

en helpen de bezoeker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. 

Ze maken het mogelijk om bepaalde instellingen te behouden, zoals uw taalkeuze of om uw 

gebruikerservaring te optimaliseren. 

Er zijn verschillende soorten cookies, die kunnen worden onderscheiden op basis van hun oorsprong, 

functie en levensduur (zie punt 3. hieronder). 

 

3. INFORMATIE OVER TRF COOKIES  

• Essentiële of noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door de website te 

navigeren en de essentiële functies ervan te gebruiken. Ze maken het mogelijk een dienst of 

mailto:privacy@theretailfactory.be


functionaliteit te leveren waar de gebruiker uitdrukkelijk om heeft gevraagd. Deze cookies 

kunnen zonder uw toestemming worden geplaatst. We raden u ook aan deze cookies niet uit 

te schakelen omdat dit ervoor kan zorgen dat de basisfunctionaliteiten of de toegang tot 

bepaalde delen van de website worden verstoord. 

TRF plaatst volgende essentiële cookies op de website:  

Cookie Purpose  Domain Duration  

cookiesConsent 

Reacted 

Registreert of je al dan niet een cookie toestemming 

geselecteerd hebt in de cookiebanner.   

theretailfactory.be Sessie 

theretailfactory-

cookie-consent 

Stelt een unieke ID in om te onthouden of er 

toestemming gegeven is voor welke soort cookies.  

theretailfactory.be 1 jaar 

 

• Functionele cookies (voorkeuren) zorgen ervoor dat de website goed functioneert en 

garanderen een sneller en efficiënter gebruik. Deze cookies kunnen wij plaatsen zonder uw 

toestemming.  

TRF maakt op dit moment geen gebruik van functionele cookies op deze website.  

• Analytische cookies (statistieken) verzamelen gegevens over het gebruik van een website 

zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers op een webpagina doorbrengen en 

foutmeldingen. Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. 

TRF gebruikt de volgende analytische cookies, op basis van uw toestemming. 

Cookie Purpose  Domain Duration  

_ga Registreert een uniek ID, dat wordt gebruikt om 

statistieken te genereren over hoe bezoekers de 

website gebruiken. De cookies slaan informatie 

anoniem op en wijzen een willekeurig 

gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers 

te identificeren. 

theretailfactory.be 1 dag 

_gat Gebruikt door Google Analytics om de 

aanvraagsnelheid te verlagen. 

theretailfactory.be 1 dag 

_gid Registreert een uniek ID, dat wordt gebruikt om 

statistieken te genereren over hoe bezoekers de 

website gebruiken. De verzamelde gegevens 

omvatten het aantal bezoekers, de bron waar ze 

vandaan komen en de bezochte pagina's in 

anonieme vorm.  

theretailfactory.be 1 dag 

collect Deze pixel stuurt gegevens naar Google Analytics 

over het apparaat en het gedrag van de bezoeker 

en volgt de bezoeker over verschillende 

apparaten en marketingkanalen heen.  

google-

analytics.com 

Sessie 



1p_JAR Registreert een uniek ID om uw voorkeuren en 

andere informatie zoals website statistieken te 

onthouden en de conversie op te volgen. 

gstatic.com 2 dagen 

CONSENT Plaatst een uniek ID om te onthouden of 

toestemming voor cookies gegeven is. 

gstatic.com pertinent 

 

• Advertentiecookies maken het mogelijk voor een website om gepersonaliseerde 

reclameboodschappen te versturen. Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen van deze 

cookies. 

TRF gebruikt de volgende advertentiecookies, op basis van uw toestemming: 

Cookie Purpose  Domain Duration  

_fbp Geplaatst door Facebook om een reeks 

advertentieproducten te kunnen leveren. 

theretailfactory.be 3 maanden 

_lfa  Gebruikt voor re-targeting van meerdere 

gebruikers die vanaf dezelfde IP-adressen 

werken (Account-Based-Marketing). 

theretailfactory.be 2 jaren 

tr.lfeeder Deze pixel volgt de individuele sessies op de 

website om statistieken op te stellen van 

meerdere bezoeken. Deze gegevens kunnen ook 

worden gebruikt voor marketing om leads te 

creëren.  

tr.lfeeder.com Sessie 

 

• Sociale media cookies maken het mogelijk om inhoud en/of pagina's op de websites van TRF 

te delen via sociale netwerken of andere websites. De websites van TRF kunnen ook 

zogenaamde embedded elementen van bijvoorbeeld LinkedIn en Facebook implementeren. 

Deze worden gebruikt om sociale media via plug-ins in de website te integreren. Het is mogelijk 

dat deze cookies ook voor reclamedoeleinden worden gebruikt. 

TRF gebruikt volgende sociale media cookies, op basis van uw toestemming:  

Cookie Purpose  Domain Duration  

lang Geplaatst door LinkedIn om de door de bezoeker 
geselecteerde taal van de website onthouden. 

linkedin.com Sessie 

spin Geplaatst door Facebook om een reeks 
advertentieproducten te kunnen leveren.  

facebook.com 1 dag 

fr Geplaatst door Facebook om een reeks 
advertentieproducten te kunnen leveren. 

facebook.com 3 maanden 

tr Deze pixel wordt door Facebook gebruikt om 
een reeks advertentieproducten te kunnen 
leveren.  

facebook.com Sessie 



act  Gebruikt voor advertenties en helpt bij het 
meten van de effectiviteit van de 
reclamecampagne en om onderscheid te maken 
tussen twee sessies van dezelfde gebruiker.  

facebook.com Sessie 

xs Gebruikt voor advertenties en de effectiviteit 
van de reclamecampagne te meten. 

facebook.com 1 jaar 

c_user Gebruikt door Facebook om een unieke 
gebruikers-ID op te slaan.  

facebook.com 1 jaar 

sb Gebruikt door Facebook om browsergegevens 
op te slaan en vriendschapssuggesties te 
verbeteren.  

facebook.com 2 jaren 

datr Gebruikt door Facebook om fraude te 
voorkomen. 

facebook.com 2 jaren 

bcookie 

bscookie  

Gebruikt door LinkedIn voor het bijhouden van 
het gebruik van embedded (geïntegreerde) 
diensten.  

linkedin.com 2 jaren 

lidc Gebruikt door LinkedIn voor het bijhouden van 
het gebruik van embedded diensten. 

linkedin.com 1 dag 

lissc Gebruikt door LinkedIn voor het bijhouden van 
het gebruik van embedded diensten. 

linkedin.com 1 jaar 

UserMatchHistory Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te 
volgen, om relevante reclame te presenteren. 

linkedin.com 1 maand 

 

4. COOKIES VAN/NAAR DERDE PARTIJEN 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen twee soorten cookies: 

Directe (first party) cookies 

Dit zijn cookies die TRF zelf beheert en die specifiek zijn voor de bezochte of gebruikte website. 

Indirecte (third party) cookies 

Indirecte cookies of cookies van derden zijn cookies die worden beheerd en geplaatst door een derde 

partij. Deze cookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan de TRF-website 

aan derden worden doorgegeven. Dit kunnen bijvoorbeeld cookies zijn van sociale-mediakanalen. In 

de bovenstaande tabel geeft het domein aan of het om een cookie van een derde partij of een TRF-

cookie gaat.  

5. COOKIE BEHEER  

U kan de plaatsing van cookies beheren of weigeren via de instellingen van uw browser. Cookies die al 

op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd, kunnen op elk moment worden verwijderd. 

Hoe u dit doet is afhankelijk van de browser die u gebruikt: 

 



• Internet Explorer 

• Google Chrome 

• Firefox 

• Safari 

Als u verschillende apparaten gebruikt om deze website te bezoeken, zorg er dan voor dat uw cookie-

voorkeuren zijn ingesteld op de browser van elk apparaat. 

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van bepaalde cookies kan leiden tot het slecht functioneren 

van gerelateerde functies of toepassingen op de website, of u kan bepaalde diensten niet gebruiken. 

Essentiële en functionele cookies kunnen niet worden gewijzigd omdat ze noodzakelijk zijn voor het 

leveren van onze online-diensten. De informatie die we via deze cookies verzamelen is altijd anoniem, 

wat identificatie onmogelijk maakt. 

  

 

http://windows.microsoft.com/nl-nl/Windows7/Block-Enable-or-Allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/index?q=cookies&src=globalnav_support&type=organic&page=search&locale=en_GB

