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WAAROM COOKIES?
Dit zijn stukjes tekst die tijdelijk op uw harddisk worden gezet en welke het
onder andere mogelijk maken te onthouden welke artikelen u in uw
winkelwagen legt. De cookies worden automatisch verwijderd na het
beëindigen van het besteltraject, dat wil zeggen na het verlaten van de
shop, en zijn dan ook slechts gedurende één ‘sessie’ actief. Deze
zogenaamde sessie-cookies bevatten geen persoonsgegevens en dienen
enkel om de functionaliteit van de site te ondersteunen.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze websites moet je cookies
accepteren. Je kunt de cookiemelding bij het eerste bezoek accepteren of
doorgaan met browsen op onze websites. Beiden worden gezien als een
acceptatie van het gebruik van cookies.

SOORTEN COOKIES
Over het algemeen zijn de op de xtrafan.com site gebruikte cookies te
verdelen in drie soorten:
Voor de functionaliteit
Deze cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website en
worden gebruikt om uw keuzes te onthouden zodat de site u bijvoorbeeld
blijft herkennen tijdens uw bezoek aan onze website. Deze cookies worden
daarnaast gebruikt om bijvoorbeeld te onthouden welke producten u in de
winkelwagen heeft geplaatst. Cookies die voor de winkelwagen worden
gebruikt worden gewist als u uitlogt en uw browser sluit. Persoonlijke gegevens
kunt u alleen bekijken door in te loggen, deze worden niet in cookies
bewaard.
Voor informatie en prestatieverbetering
Om de prestatie van onze website te verbeteren worden cookies gebruikt
voor het verzamelen van informatie. Zo verzamelen we gegevens over welke
pagina’s het meest worden bezocht of het interessantst zijn, maar ook welke
pagina’s een foutmelding geven. Met deze informatie werken we continue
aan het verbeteren van het gebruiksgemak van de website.
Voor marketingdoeleinden
Tenslotte gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te tonen, waarvan wij
denken dat deze interessant voor u zijn op basis van door u bekeken
pagina’s. Hiervoor werken wij samen met gerenommeerde externe partijen,
welke deze faciliteit op verschillende websites aanbieden. Ook deze cookies
zijn niet persoonlijk identificeerbaar en kunnen ten allen tijde uit worden gezet
via uw browser.

COOKIES UITSCHAKELEN
Het is mogelijk om onze cookies en JavaScript uit te schakelen of te
verwijderen. Houdt er dan wel rekening mee dan dat onze websites niet
optimaal werken. Hieronder hebben we uitleg verzameld over hoe je cookies
uit kunt schakelen of verwijderen:







Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

