Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn gegevensbestanden die een website naar uw computer stuurt terwijl u de site
leest. Deze gegevensbestanden bevatten informatie waarmee onze site belangrijke
gegevens kan onthouden, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de site efficiënter en nuttiger
voor u wordt. Onze sites gebruiken cookies om verschillende redenen. We gebruiken cookietechnologie en IP-adressen om niet-persoonlijke informatie van online gebruikers te
verkrijgen en ook om geregistreerde bezoekers een zo persoonlijk mogelijke online ervaring
te bieden.

Hoe gebruiken we cookies?
Bezoekers van onze sites gebruiken verschillende browsers en computers. Om uw bezoek zo
makkelijk mogelijk te maken met de door u gebruikte technologie, houden we automatisch
bij welk type browser (b.v. Internet Explorer, Chrome of Safari) en besturingssysteem (b.v.
Windows, Mac OS) u gebruikt, en de domeinnaam van uw internetserviceprovider. We
houden ook het totaal aantal bezoekers van onze site bij in verzamelde vorm, zodat we onze
site kunnen updaten en verbeteren; persoonlijk identificeerbare informatie wordt hierbij niet
getraceerd. Met behulp van deze gegevens kunnen we bepalen aan welke functies de
meeste gebruikers de voorkeur geven, zodat we onze site interessant kunnen houden voor
het merendeel van onze bezoekers. We gebruiken cookies ook om te voorkomen dat
kinderen toegang krijgen tot functies die alleen bedoeld zijn voor volwassenen of jongeren.

Hoe gebruiken we cookies om de inhoud van onze sites beter op u af te stemmen?
Dankzij cookie-technologie kunnen we inhoud leveren die is aangepast aan de interesses
van een bezoeker en kunnen we het bestellen van producten, het meedoen aan sweepstakes
en prijsvragen en het aanbieden van andere functies op onze site makkelijker maken voor
onze bezoekers. Sites die online shopping bieden, gebruiken cookies om de items in een
winkelwagentje te kunnen onthouden en verwerken. In dergelijke gevallen en indien
toegestaan, kunnen we persoonsgegevens aan een cookiebestand koppelen.

En als u geen cookies wenst?
Als u geen cookies wilt, kunt u uw computer zodanig instellen dat u telkens wanneer er een
cookie wordt verzonden, wordt gewaarschuwd, of kunt u via de browser (b.v. Internet
Explorer, Chrome of Safari) alle cookies uitschakelen. (Gebruik het menu Help in uw browser
om te lezen hoe u de verwerking van cookies kunt wijzigen.)
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Er worden cookies
geplaatst om een
beter inzicht te
krijgen in het gedrag
van de bezoeker aan
deze website.
Hiermee wordt
vervolgens de
gebruikerservaring
op deze website en
op andere door deze
website gebruikte
kanalen verbeterd.
Wij promoten onze
producten alleen
onder consumenten
vanaf 12 jaar. Om
uw leeftijd tijdens
uw bezoek te
kunnen bepalen,
plaatsen wij een
cookie.
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Wat zijn de
gevolgen als u het
cookie niet
accepteert?
Uw anonieme data
wordt niet meer
meegenomen bij het
verbeteren van de
gebruikerservaring
op deze website en
op andere door deze
website gebruikte
kanalen.

Als u uw leeftijd
opgeeft, zijn we
zeker van onze
engagement om
onze merken op een
verantwoordelijke
manier te promoten.
Als wij uw leeftijd
niet weten, kunnen
wij u geen toegang
verlenen tot de
website.
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