
 

Cookies 
Wat zijn Cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden waardoor wij u kunnen 
herkennen 

 
Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw webbrowser op uw computer, 

smartphone of tablet wordt geplaatst. Cookies worden naar de harde schijf van uw 

apparaat gekopieerd wanneer u onze website bezoekt, zodat ons systeem u bij een 

volgende bezoek kan herkennen en wij uw gebruik van de website kunnen 

verbeteren. Cookies kunnen tijdelijke cookies (of ‘sessiecookies’) zijn, die alleen 

worden gebruikt zolang u onze website bezoekt en worden verwijderd wanneer u uw 

browser sluit, of kunnen permanente cookies zijn, die op de harde schijf van uw 

apparaat blijven staan nadat u onze website hebt verlaten totdat u ze handmatig 

verwijdert of uw browser ze na verloop van tijd verwijdert. 

 

Wij gebruiken cookies om u te herkennen en de 
inhoud van onze site te verbeteren  
 
Wij gebruiken enkele tijdelijke cookies, zodat wij u kunnen herkennen wanneer u 

onze website bezoekt, maar wij staan derden (met name Google) toe op onze 

website analytische cookies (zowel tijdelijke als permanente) te gebruiken om 

informatie te verzamelen over de delen van onze website die het vaakst worden 

bezocht en om te controleren hoeveel verkeer onze advertenties opleveren. 

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren, het 

gebruiksgemak van de website voor u te vergroten en ons te laten weten hoe 

effectief onze advertenties op het internet zijn. Wij beschouwen deze cookies 

als minimaal inbreuk makend op de privacy. Wij staan op onze website geen 

cookies van derden toe die uw surfgedrag volgen om zo doelgerichte marketing 

(Online gedragsreclame) mogelijk te maken. 

We gebruiken verschillende soorten cookies op de website van Debto: 

1. Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te 

kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze 

cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen 



van de websites, om formulieren in te vullen, om afspraken te maken. 

2. Functionele cookies: de functionele cookies zijn de cookies die het functioneren 

van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er 

voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn 

bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die 

bijvoorbeeld bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête 

zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen. 

3. Performantie-cookies: we gebruiken performantie-cookies om informatie te 

verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de 

bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de 

wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. 

Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en 

een cookie de bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. 

4. Cookies voor remarketing: deze website gebruikt cookies die op basis van de 

pagina’s die u op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u 

interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van 

het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google 

Display Netwerk en DoubleClick), kunnen we u op andere websites die deel 

uitmaken van het Google advertentienetwerk advertenties tonen voor producten en 

diensten waar u mogelijk interesse voor heeft. Deze techniek wordt ‘remarketing’ 

genoemd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens! 

 

U kan cookies accepteren of weigeren 
 
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op 

elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel 

eindapparaat. Wij raden u aan om zowel onze eigen cookies als de cookies van 

derden te accepteren om de functionaliteit van de website optimaal te houden. U 

kunt uw browserinstellingen wijzigen via de werkbalk. Indien u de advertentiecookies 

(o.a. van Google) wil weigeren, kan u dit doen via de 

website http://www.youronlinechoices.com/ 

Indien u geen reclame wil ontvangen op basis van uw surfgedrag en de remarketing 

cookies, zoals deze van Google, kunt u de instellingen wijzigen van de Google Ads 

Preferences Manager. Google raadt tevens het installeren van de Google Analytics 

Opt-out Browser Add-on aan. 
 

http://www.youronlinechoices.com/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

