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COOKIE VERKLARING
We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te kunnen bieden. Deze cookie verklaring
bezorgt u meer informatie over de cookies die we gebruiken op deze website en hoe u uw cookie
instellingen kan aanpassen.
Zoals aangegeven op de banner op de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies
conform deze cookie verklaring door verder te surfen op deze website (bijvoorbeeld door op een
link of afbeelding op de website te klikken). U kan uw toestemming te allen tijde intrekken door
uw cookievoorkeuren te wijzigen (zie hieronder, "Uw cookie-instellingen wijzigen").
1.

Over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op uw computer of mobiele apparaat opslaan.
Hieronder kan u meer informatie vinden over de verschillende soorten cookies. Onder "Lijst met
cookies die op deze website worden gebruikt" kan u een volledige lijst van cookies terugvinden
die op deze website worden gebruikt.
Tijdelijke cookies / Permanente cookies
Een "tijdelijke cookie" of "sessiecookie" wordt tijdelijk op uw computer of mobiele apparaat
opgeslagen tijdens een browsesessie en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit. Een
"permanente cookie" blijft op uw computer of mobiele apparaat achter nadat u uw browser heeft
gesloten en wordt gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de website. Een
permanente cookie wordt verwijderd wanneer een welbepaalde termijn is verstreken.
Eerste-partij cookies / Derde-partij cookies
"Eerste-partij cookies" zijn cookies die worden ingesteld door de website die u bezoekt en
kunnen alleen worden gelezen door de website. "Derde-partij cookies" worden tijdens uw
websitebezoek door een derde partij opgeslagen en worden gebruikt om bepaalde informatie
over uw bezoek naar die derde door te sturen.
Noodzakelijke cookies / Functionele cookies
"Noodzakelijke cookies" of "essentiële cookies" zijn nodig om de website correct te laten
functioneren. "Functionele cookies" worden gebruikt om uw browse-ervaring te verbeteren,
bijvoorbeeld door uw voorkeuren op te slaan. Noodzakelijke cookies en functionele cookies
kunnen zonder toestemming op de computer of het mobiele apparaat van een gebruiker worden
opgeslagen. Het blokkeren van deze cookies zal een invloed hebben op het goed functioneren
van de website of een aantal van zijn componenten.
Statistische cookies / Advertentiecookies
"Statistische cookies" verzamelen informatie over hoe de website wordt gebruikt om de prestaties
te verbeteren. "Advertentiecookies" worden gebruikt om informatie over het surfgedrag van
gebruikers te verzamelen om reclame aan hun persoonlijke interesses aan te passen.

Statistische cookies en advertentiecookies kunnen alleen met toestemming van de gebruiker
worden opgeslagen.
2.

Lijst met cookies die op deze website worden gebruikt

Hieronder kan u een volledige lijst van cookies terugvinden die op deze website worden gebruikt:
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Onze website kan andere / onvoorziene cookies bevatten, met name wanneer deze zogenaamde
ingebouwde elementen bevat: teksten, documenten, afbeeldingen of korte films die worden
opgeslagen bij een derde partij, maar die op, in of via onze website worden getoond. Mocht u een
cookie tegenkomen op deze website die hierboven niet vermeld staat, kan u ons (zie hieronder,
“Contact”) of de derde partij contacteren voor meer informatie.
3.

Uw cookie-instellingen wijzigen

U kan op elk moment via de instellingen van uw browser alle geïnstalleerde cookies bekijken en
verwijderen van uw computer of mobiel apparaat en de installatie van cookies op uw computer
blokkeren.
Hieronder vindt u relevante instructies voor de verschillende browsers:
Cookies in Mozilla Firefox
Cookies in Google Chrome
Cookies in Internet Explorer
Cookies in Safari
Als u een mobiel apparaat gebruikt, kan u de handleiding van dat mobiel apparaat raadplegen
voor meer informatie.
U moet de instellingen afzonderlijk aanpassen voor elk apparaat en iedere browser die u
gebruikt.
Als u de installatie van cookies op uw computer blokkeert, kunnen we niet garanderen dat onze
website of een aantal onderdelen ervan goed werken.
4.

Wijzigingen

Deze cookie verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd omwille van wijzigingen op de
website of in de regelgeving. In dat geval, veranderen we de datum van de "laatste update"
bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen, zullen we u op de hoogte brengen door een
bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.
5.

Contact

In geval u vragen heeft over het gebruik van cookies op de website, kan u steeds met ons
contact opnemen per e-mail (privacy@cookware-co.com) of door een brief te sturen naar:
The Cookware Company Europe BVBA
T.a.v. Privacy
Antoon Catriestraat 12
9031 Drongen
België
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