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COOKIESBELEID  

(laatste update 25/05/2018) 

 

 

1. Wat is een cookie en waarvoor wordt het gebruikt ? 

 

Dit cookiebeleid betreft over all websites van WINBOOKS (link), beheerd 

door dpo@winbooks.be.  

 

Een cookie is een klein stukje gegevens dat wordt gebruikt om informatie 

op te slaan in de submappen van uw browser of programma-gegevens 

wanneer u een website bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te 

laten werken of efficiënter te laten werken, en om informatie te 

verstrekken aan de eigenaren van de websites. 

 

Onze cookies hebben verschillende functies. Ze zijn noodzakelijk voor het 

functioneren van onze diensten, helpen ons onze prestaties te verbeteren, 

bieden u extra functionaliteiten of helpen ons u relevante en gerichte 

advertenties te leveren. We gebruiken cookies die alleen op uw apparaat 

blijven staan zolang u uw browser actief houdt (sessie) en cookies en 

soortgelijke technologieën die voor een langere periode op uw apparaat 

blijven (persistent). U bent vrij om deze technologieën te blokkeren, 

verwijderen of uitschakelen als uw apparaat dit toestaat. U kunt uw 

cookies en uw cookievoorkeuren beheren in uw browser- of apparaat 

instellingen. 

 

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die elk een 

andere functie hebben. 

 

Over het algemeen stellen deze technologieën onze sites, services, 

applicaties en tools in staat om relevante informatie op te slaan in uw 

browser of apparaat en later die informatie te lezen om u te identificeren 

aan onze servers of interne systemen.  
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We behouden ons het recht voor dit beleid op elk gewenst moment te 

wijzigen. 

Alle wijzigingen in dit beleid zijn van kracht vanaf de datum van publicatie 

op de sites. 

 

1.1 Hoe geef ik mijn toestemming voor het accepteren van cookies ? 

 

Het sluiten van de informatiestand die bij het eerste bezoek aan de site 

wordt weergegeven, door te scrollen of op een element te klikken of 

toestemming te geven voor het gebruik van cookies. 

 

1.2 Hoe kan ik cookies uitschakelen ? 

 

De meeste webbrowsers (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.) 

zijn geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren. De meeste 

webbrowsers bieden echter enige controle over de meeste cookies via de 

browserinstellingen, waaronder het uitschakelen van cookies op elk 

gewenst moment. 

 

U kunt de browser die u gebruikt selecteren in de onderstaande lijst en de 

instructies volgen : 

 

• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/it-it/internet-

explorer/delete-manage-cookies 

• Google Chrome : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647  

• AppleSafari : 

https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=

en_US 

• Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-

browsing-history-and-cookies-firefox-os  

• Opera : http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

 

 

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-browsing-history-and-cookies-firefox-os
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-browsing-history-and-cookies-firefox-os
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
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Vanaf mobiel apparaat : 

 

• Android : https://support.google.com/chrome/answer/95647 

• Safari : https://support.apple.com/en-us/HT201265 

• Windows Phone : http://windows.microsoft.com/it-it/internet-

explorer/delete-manage-cookies  

 

Bezoek www.youronlinechoices.com voor meer informatie over cookies, 

waaronder het beheren en uitschakelen van cookies van derden 

marketing / retargeting. 

 
We willen u er echter op wijzen dat het uitschakelen van technische / 
browsercookies of functionele cookies kan verhinderen dat onze websites 
correct functioneren en / of u mogelijk niet in staat stelt volledig en 
effectief gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden.  
 

2. Technische cookies of browsercookies  

 

Met deze cookies kunnen de websites correct werken en kunt u deze in 

uw taal.  Hiermee kunt u ook een account maken, inloggen en beheer uw 

bestellingen. Als u een geregistreerde gebruiker bent, betekenen deze 

cookies dat u als zodanig wordt herkend wanneer u toegang krijgt tot de 

aangeboden diensten aan onze geregistreerde gebruikers. Deze cookies 

zullen herkennen als u een aankoop doet via de website via een gelieerde 

of partnersite. Deze cookies zijn nodig om de website te laten 

functioneren. 

 

De technische cookies die door de sites worden verstrekt zijn : 

 

• Sessiecookies 

Sessiecookies vervallen aan het einde van uw browsersessie en 

stellen ons in staat uw acties tijdens die specifieke browsersessie te 

koppelen. 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://www.youronlinechoices.com/
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3. Cookies van derden 

 

Google Analytics 

- __utma 

- __utmc 

- __utmz 

- _ga 

- _gid 

- _gat 

Google 

- NID 

 

LinkedIn 

- Lang 

- UserMatchHistory 

- BizoID 

- Lidc 

- Bcookie 

 

Doubleclik.net 

- IDE 

 

4. Cookies van derden voor marketing / retargeting 

 

Dit zijn cookies die worden gebruikt door externe bedrijven die we u 

vertrouwen te tonen u advertentiebanners op andere websites die zijn 

aangesloten bij ons en die U voorstellen de laatste producten die u hebt 

bekeken tijdens het browsen. Terwijl u onze websites bezoekt worden 

deze cookies ook gebruikt om u banners te tonen met producten die u 

misschien interesseren of die lijken op producten die u eerder hebt 

bekeken op basis van uw browsegeschiedenis. Het gebruik van deze 

cookies impliceert meestal niet de verwerking van persoonlijke gegevens, 

maar kan een verbinding met uw computer of ander apparaat tot stand 

brengen door de opgeslagen informatie te volgen: deze cookies worden 
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vervolgens verbonden met de browser die op uw computer of een ander 

apparaat is geïnstalleerd en die u tijdens de navigatie op onze websites 

hebt gebruikt. 

 


