
Cookie Policy – Bente Online 
 
Bente Online gaat heel zorgvuldig om met alle gegevens van gebruikers 
van de Website en onze klanten. Zoals uitgelegd in onze Privacy Policy, 
worden persoonlijke gegevens altijd voorzichtig behandeld en beschermd. 
Wij verzamelen alleen de persoonlijke data die we ook echt nodig hebben.  
 
Door cookies te gebruiken, kunnen we jou een betere ervaring bieden en 
onze Website verbeteren door beter te begrijpen hoe je deze gebruikt. 
 
Deze Cookie Policy gebruikt de definities zoals uiteengezet in de Privacy 
Policy. 
 
1. Beveiliging en verwerking van gegevens 
 
Zoals aangegeven in onze Privacy Policy, houdt Bente Online de bezoekers 
van haar website bij. Tenzij expliciet anders vermeld, worden jouw gegevens 
niet aan derden verstrekt. We gebruiken beveiligingsprocedures om de 
gegevens die we verwerken te beschermen, bijvoorbeeld om 
ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens te voorkomen. 
 
2. Het gebruik van cookies 
 
Bente Online maakt op de Website gebruik van cookies. Een cookie is een 
klein en eenvoudig bestand dat op de harde schijf van een computer kan 
worden opgeslagen.  
 

• Noodzakelijke Cookies 
 

Noodzakelijke cookies zijn cruciaal voor de basisfuncties van de Website en 
zonder deze cookies werkt de Website niet zoals bedoeld. Zoals wettelijk is 
toegestaan, worden deze noodzakelijke cookies standaard gebruikt en 
kunnen deze niet worden geweigerd. 
 

• Analytics Cookies 
 
Analytics-cookies worden door Bente Online gebruikt om informatie te 
verzamelen over hoe onze bezoekers de Website gebruiken. We gebruiken 
Google Analytics om onze website te verbeteren, statistieken samen te 
stellen en de populariteit van verschillende aspecten van onze Website te 
meten. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoelang bezoekers op bepaalde 



webpagina's blijven en welke delen van de Website ze bezoeken. We 
gebruiken de informatie die wordt verzameld door analytische cookies in 
geaggregeerde vorm, wat betekent dat de informatie niet kan worden 
herleid tot één persoon. 
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• Cookies van derde partijen 
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3. Cookie-instellingen 
 
Je kunt je browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd zodra je een 
cookie ontvangt. Dit kan betekenen dat onze Website mogelijk niet 
optimaal functioneert. 
 
We geven je de mogelijkheid om toestemming te geven voor het gebruik 
van cookies wanneer je de Website voor het eerst bezoekt. Als je deze 
cookies op een later tijdstip wilt uitschakelen kunt je de onderstaande 
instructies volgen.  
 
Hier bieden we wat specifieke informatie over cookies voor de meest 
gebruikte browsers, en meer specifiek hoe je deze kunt uitschakelen: 



 
Cookies en Internet Explorer, zie: https://privacy.microsoft.com/en-
us/privacy#maincookiessimilartechnologiesmodule  
Cookies en Firefox, zie: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-
disable-cookies-website-preferences  
Cookies en Google Chrome, zie: 
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en  
Cookies en Safari, zie: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/  
Cookies en Opera, zie: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/  
 
4. Wijzigingen 
 
We mogen deze Cookie Policy op elk moment wijzigen. Dergelijke 
wijzigingen worden bindend voor je bij je eerste gebruik van onze site 
nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Je wordt opnieuw gevraagd om 
toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Het wordt ook 
aangeraden deze pagina af en toe te bekijken. 
 
 

Gewijzigde veldcode


