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COOKIES 

 

Wat zijn cookies ?  

In dit cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken, welke soorten cookies wij 

gebruiken, d.w.z. welke informatie wij met behulp van cookies verzamelen en hoe die informatie wordt 

gebruikt, en hoe u de cookie-instellingen kunt beheren. 

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze 

worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies 

helpen ons om de website goed te laten werken, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te 

bieden en te begrijpen hoe de website werkt en te analyseren wat werkt en wat moet worden 

verbeterd. 

 

 

Hoe gebruiken we cookies? 

 

Zoals de meeste online diensten gebruikt onze website voor verschillende doeleinden first-party en 

third-party cookies. First-party cookies zijn primair noodzakelijk voor de goede werking van de website 

en verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie. 

 

Cookies van derden die op onze website worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te 

begrijpen hoe de website werkt, hoe u met onze website omgaat, om de veiligheid van onze diensten te 

garanderen, om advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn en, in totaal, om u een betere en 

verbeterde gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te 

versnellen. 
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Soorten cookies die wij gebruiken  

 

Cookievoorkeuren beheren Cookie-instellingen U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen 

door op de bovenstaande knop te klikken. Zo kunt u de cookie-toestemmingsbanner opnieuw 

bezoeken en uw voorkeuren wijzigen of uw toestemming onmiddellijk intrekken.  

 

Bovendien bieden verschillende browsers verschillende methoden om door websites gebruikte 

cookies te blokkeren en te verwijderen. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te 

blokkeren/verwijderen. Hieronder vindt u links naar ondersteunende documenten over het beheren 

en verwijderen van cookies voor de belangrijkste webbrowsers. 

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050  

• Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac  

• Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-

firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US  

• Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-

internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc  

 

Als u een andere webbrowser gebruikt, raadpleeg dan de officiële ondersteuningsdocumenten voor 

uw browser. 

 
Contacteer ons 

Als u vragen heeft of informatie wilt over de producten die op de site worden gepresenteerd, of over de 

site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: 

welcome@chassisriche.be 
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