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Wat zijn Cookies? 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw 
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen 
en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het 
functioneren van onze website negatief aantasten. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel 
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te 
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres 
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. 
Neem hiervoor contact met ons op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u 
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan 
een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. 

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. 

Google Sitestatistieken 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel 
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te 
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie 
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe 
Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is 

van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

De betreffende cookies met opslagperiode: 
__utma: Geplaatst vanuit Google Analytics: 2 jaar na plaatsing of een update 
__utmb: Geplaatst vanuit Google Analytics: 30 minuten vanaf plaatsing of een update 
__utmc: Geplaatst vanuit Google Analytics: geldig tijdens de sessie 
__utmz: Geplaatst vanuit Google Analytics: 6 maanden na plaatsing of update 
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Cookies die wij plaatsen  

De onderstaande lijst met cookies die wij kunnen verzamelen 
The table below lists the cookies we collect and what information they store. 

COOKIE naam COOKIE Omschrijving 

CART De link met de winkelwagen 

CATEGORY_INFO Winkel-categorie informatie 

COMPARE De producten die in de compare lijst staan 

CURRENCY Valuta 

CUSTOMER Versleutelde versie van je klant-Id in onze shop. 

CUSTOMER_AUTH Indicatie of je op dit moment bent ingelogd in de shop. 

CUSTOMER_INFO Versleutelde versie van je klant-groep waar in je zit. 

CUSTOMER_SEGMENT_IDS Klant segemnt ID 

EXTERNAL_NO_CACHE Indicatie of caching aanstaat of niet.  

FRONTEND Het sessie ID op de server. 

GUEST-VIEW Klanten (Gasten) toestaan hun order aan te passen. 

LAST_CATEGORY Laatste categorie die bezocht is 

LAST_PRODUCT Meest recente producten die bekeken zijn. 

NEWMESSAGE Indicatie of een nieuw bericht is ontvangen. 

NO_CACHE Indicatie of het gebruik van cache is toegestaan. 

PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over je winkelwagen en  
historie over bekeken producten. 

POLL Het ID van de poll waar recent is aan deelgenomen. 

POLLN Informatie over de polls waaraan is deelgenomen. 

RECENTLYCOMPARED Producten die recent vergeleken zijn. 

STF Informatie over producten die gemaild zijn. 

STORE De winkel taal en view die geselecteerd is. 
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COOKIE naam COOKIE Omschrijving 

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicatie of bezoeker cookies toestaat. 

VIEWED_PRODUCT_IDS Producten die recent zijn bekeken. 

WISHLIST Versleutelde lijst van producten in je wensenlijst. 

WISHLIST_CNT Aantal producten in je wensenlijst 
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