Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies
We kunnen deze plaatsen voor analyse van onze bezoekersgegevens, om onze website te verbeteren,
gepersonaliseerde inhoud te tonen en om u een geweldige website-ervaring te bieden. Voor meer
informa e over de cookies die we gebruiken opent u de instellingen.
Wat zijn cookies?
Cookies en vergelijkbare technologieën zijn zeer kleine tekstdocumenten of stukjes code die vaak een
unieke iden

ca ecode beva en. Wanneer u een website bezoekt of een mobiele applica e gebruikt,

vraagt een computer uw computer of mobiele apparaat om toestemming om dit bestand op uw computer
of mobiele apparaat op te slaan en toegang te krijgen tot informa e. Informa e verzameld via cookies en
vergelijkbare technologieën kan de datum en jd van het bezoek beva en en hoe u een bepaalde website
of mobiele applica e gebruikt.
Waarom gebruiken we cookies?
Cookies zorgen ervoor dat u jdens uw bezoek aan onze online winkel ingelogd blij , dat alle items in uw
winkelwagen blijven, dat u veilig kunt winkelen en dat de website soepel blij lopen. De cookies zorgen er
ook voor dat we kunnen zien hoe onze website wordt gebruikt en hoe we deze kunnen verbeteren.
A ankelijk van uw voorkeuren kunnen onze eigen cookies bovendien worden gebruikt om u gerichte
adverten es te presenteren die aansluiten bij uw persoonlijke interesses.
Wat voor soort cookies gebruiken we?
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Sommige van de volgende ac es kunnen
worden uitgevoerd met behulp van deze cookies. - Bewaar ar kelen in een winkelwagentje voor online
aankopen - Bewaar uw cookievoorkeuren voor deze website - Bewaar taalvoorkeuren - Log in op onze
portal. We moeten controleren of je bent ingelogd.
Presta e cookies
Deze cookies worden gebruikt om sta s sche informa e te verzamelen over het gebruik van onze website,
ook wel analy sche cookies genoemd. We gebruiken deze gegevens voor presta es en websiteop malisa e.
Func onele cookies
Deze cookies zorgen voor meer func onaliteit voor onze websitebezoekers. Deze cookies kunnen worden
ingesteld door onze externe dienstverleners of onze eigen website. De volgende func onaliteiten kunnen al
dan niet worden geac veerd wanneer u deze categorie accepteert. - Live chat services - Bekijk online
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video\'s - Social media sharing bu ons - Login op onze website met social media

Adverten e / tracking cookies
Deze cookies worden ingesteld door externe adverten epartners en worden gebruikt voor het pro leren en
volgen van gegevens op meerdere websites. Als u deze cookies accepteert, kunnen we onze adverten es op
andere websites tonen op basis van uw gebruikerspro el en voorkeuren. Deze cookies slaan ook gegevens
op over hoeveel bezoekers onze adverten es hebben gezien of erop hebben geklikt om
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adverten ecampagnes te op maliseren.

