
 
 
 
 
Cookie Beleid 
 

  



Wat zijn cookies? 
Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die je computer, tablet of smartphone bewaart wanneer je onze 
website bezoekt. Dankzij de informatie in deze cookies kunnen we bijvoorbeeld jouw taalvoorkeur 
onthouden. We passen cookies ook toe om te begrijpen hoe je gebruikmaakt van onze website en welke 
diensten je interessant vindt. Cookies zijn niet allemaal uit hetzelfde deeg gebakken. We gebruiken drie 
varianten: functionele, analytische en marketingcookies. 

 

Functionele cookies 
Om onze website optimaal te laten werken, maken we gebruik van functionele cookies. Hiermee sla je 
jouw websitevoorkeuren op, log je automatisch in op onze website en worden al je producten in de 
winkelwagen bewaard voor een later tijdstip. 

 

Naam cookie Geplaatst door Doel 

_cfduid Cloudflare Deze cookie wordt gebruikt door het contentnetwerk 
Cloudflare voor het identificeren van afzonderlijke clients 
achter een gedeeld IP-adres en het instellen van de beveiliging 
op basis van deze clients. Er wordt niet gerelateerd aan een 
gebruikers-ID en er worden geen persoonlijk gegevens 
opgeslagen. 

ci_session Yes-CMS 
(CMS-platform van 
deze website) 

Functionele cookies met betrekking tot de gebruikerssessie, 
noodzakelijk voor correcte werking van de website. Door het 
genereren van een willekeurige en geëncrypteerde code kan 
de site bezoekers (anoniem) identificeren. Deze cookie laat 
communicatie toe tussen webserver en browser en slaat 
tijdelijk informatie van uw sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld 
voor dat u een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen 
wanneer u de pagina herlaadt of een fout maakt. 

user_id Yes-CMS Een cookie die verbinding maakt met het centrale cms-
platform en ervoor zorgt dat de juiste website weergegeven 
worden.  

 
  



Analytische cookies 
We willen we elke dag van je leren. Met analytische cookies verzamelen we informatie over het gebruik 
van onze website en zien we welke informatie je nuttig of juist overbodig vindt. 

Naam cookie Geplaatst door Doel 

_ga Google Analytics Door deze cookie kunnen we unieke gebruikers van elkaar 
onderscheiden en meten hoe ze de website gebruiken. Dit 
gebeurt aan de hand van een willekeurig gegenereerde ID-
code. 

_gat Google Analytics Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te 
vertragen. Het bevat geen persoonlijke informatie. 

_gid Google Analytics Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website 
zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze 
informatie delen we met Google. 

collect Google Analytics Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over 
het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de 
bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. 

 

 

 

Marketingcookies 
We zijn dol op campagneresultaten. De performancecookie meet hoe succesvol onze advertenties zijn. 
Tot slot helpen trackingcookies ons te begrijpen of je geïnteresseerd bent in een van onze producten. Zo 
kunnen we je tijdens het browsen een mooie aanbieding tonen. 

 

Naam cookie Geplaatst door Doel 

NID Google Dankzij deze cookie worden je voorkeuren bijgehouden voor 
websites van Google en kan je artikelen delen via Google+. Ook 
laat Google je dankzij deze cookie relevante advertenties zien. 
Deze informatie delen we met Google. 

 

 

Verwijderen en uitschakelen van cookies 
Na de houdbaarheidsdatum zullen cookies automatisch van je computer worden verwijderd. Het is 
mogelijk om cookies op een eerder moment handmatig te verwijderen of het opslaan van cookies op je 
computer uit te schakelen. Dit doe je via de instellingen van je browser. Selecteer de hulpfunctie van je 
browser (de F1-knop op je toetsenbord) of bekijk de hulppagina’s van Google Chrome, Mozilla 
Firefox en Microsoft Internet Explorer om te zien hoe dit in zijn werk gaat. 


