
 

COOKIEBELEID 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op je computer, telefoon of een 

ander apparaat wordt geplaatst en informatie bevat over je surfgedrag op die website. Cookies 

zijn nodig om het surfen te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen. Ze brengen geen 

schade toe aan je computer. 

Hoewel in dit cookiebeleid de algemene term "cookies" gebruikt wordt, omdat het de 

belangrijkste methode voor het opslaan van informatie is die deze website gebruikt, wordt ook 

gebruik gemaakt van de "lokale opslagruimte" van de browser voor dezelfde doeleinden als de 

cookies. Alle informatie in deze rubriek geldt daarom ook voor de "lokale opslagruimte". 

Waarvoor worden cookies gebruikt? 

Cookies vormen een essentieel onderdeel van de manier waarop deze website werkt. Onze 

cookies hebben in de eerste plaats tot doel je surfervaring te verbeteren. Zo helpen cookies 

ons je te identificeren (als je op deze website geregistreerd bent), je voorkeuren tijdens het 

surfen te onthouden (taal, land, ...) en bij toekomstige bezoeken je winkelwagen te beheren en 

aankopen mogelijk te maken. 

De in de cookies opgeslagen informatie stelt ons ook in staat de website te verbeteren door 

schattingen te maken over het aantal bezoeken en over gebruikspatronen, door de website 

aan te passen aan de individuele interesses van de gebruiker, zoekacties te versnellen, ... 

Waarvoor worden cookies niet gebruikt? 

In de cookies die wij gebruiken, wordt geen gevoelige persoonlijke informatie opgeslagen, 

zoals je adres, kaartgegevens, wachtwoord, ... De cookies op deze website worden evenmin 

voor reclamedoeleinden gebruikt. 

Wie gebruikt de informatie die in de cookies wordt opgeslagen? 

De informatie die wordt opgeslagen in de cookies van deze website wordt alleen door ons 

gebruikt, behalve die van Google Analytics, die door Google en door ons gebruikt en beheerd 

worden voor statistische doeleinden. We gebruiken ook cookies voor het analyseren van 

betalingstransacties. Deze cookies ontstaan wanneer je een aankoop doet en worden door een 

extern bedrijf geanalyseerd om voldoende garanties te bieden voor eventuele 

betalingstransacties.  

Kan het gebruik van cookies uitgeschakeld worden? 

Ja, cookies kunnen worden uitgeschakeld. Maar als je deze instelling selecteert, heb je 

misschien geen toegang tot bepaalde delen van onze website. Dit kan leiden tot minder 

efficiënt surfen en mogelijk kun je geen gebruik maken van sommige van onze diensten.   



Als je de cookies op deze website liever wilt beperken, blokkeren of verwijderen, dan kun je dit 

doen door de instellingen van je browser te wijzigen. Hoewel de parameterinstellingen voor 

elke browser verschillend zijn, kunnen de cookieparameters meestal worden ingesteld in het 

menu "Voorkeuren" of "Extra". Raadpleeg het "Help"-menu van je browser voor meer 

informatie over de cookie-instellingen in je browser.   

Welke specifieke cookies gebruikt deze website en voor welke doeleinden? 

Cookies voor identificatie en authenticatie 

Deze cookies worden gebruikt om de gebruiker tijdens een sessie te identificeren en te vermijden dat de gebruiker de authenticatieprocessen op de website 
moet herhalen, en om bepaalde websiteprocessen te versnellen.  

NAAM VAN 
DE COOKIES 

TECHNISCHE NAAM VAN DE COOKIES DOEL 

Gebruikers-
identificatie 

DNY_USERCONFIRM, DYN_USER_ID, IPE_S_112176 
 

 

Deze cookies worden gebruikt om de gebruiker te 

identificeren en te authentiseren. Daarnaast bevatten ze 
technische gegevens over een gebruikerssessie 
(verbindingswachttijd, sessie-identificatie, etc.) 

HTTP-sessie 
JSESSIONID, fs_nocache_guid 
 

Dit type cookie identificeert de http-sessie van de gebruiker 

en wordt gebruikt bij webapplicaties om gebruikersverzoeken 
tijdens een sessie te controleren. 

Cookies voor navigatie 

Deze cookies worden gebruikt voor het navigeren van de gebruiker tijdens een sessie, voor het onthouden van de gemaakte selecties, de bezochte pagina’s op 
deze website, etc. 

NAAM VAN 

DE COOKIES 
TECHNISCHE NAAM VAN DE COOKIES DOEL 

Gebruikers-
selecties   

Geselecteerde 
winkel 

storeId 

Dit type cookie maakt het mogelijk de winkel (het land) te 

onthouden die de gebruiker tijdens de navigatie heeft 
geselecteerd. 

Voorkeurstaal 

gebruiker 

userPrefLanguage 

 

Dit type cookie maakt het mogelijk de taal te onthouden die 

de gebruiker in zijn profiel heeft ingesteld of die hij als 
navigatietaal heeft geselecteerd. 

Systeem atgPlatoStop Platform-cookie 

Cookies voor favorieten  

Deze cookies maken betere prestaties mogelijk. 
 

NAAM VAN 

DE COOKIES 
TECHNISCHE NAAM VAN DE COOKIES DOEL 

NexPerformace 
(cookie van 

derden) 

ccv2, lsa, nxtck_srv, tc, uuid Het sneller laden van de pagina.  

 
BIGipServerNDesigual_pool_B2C-HTTP 
 

Server-cookie voor het wijzigen van het protocol.   

 
BIGipServerNDesigual_pool_B2C-HTTPS 

 
Server-cookie voor het wijzigen van het protocol.   

Cookies voor navigatieanalyse 

Deze cookies verzamelen algemene informatie over de bezoeken van de gebruiker aan de website om ons vervolgens, voor statistische doeleinden, 

geaggregeerde informatie over deze bezoeken te verstrekken. 

NAAM VAN 
DE COOKIES 

TECHNISCHE NAAM VAN DE COOKIES DOEL 

Visual Website 
Optimizer 

_vis_opt_exp_30_exclude, _vis_opt_exp_37_exclude, 
_vis_opt_exp_38_exclude, _vis_opt_exp_40_exclude, _vis_opt_s, 
_vis_opt_test_cookie 

Voor het mogelijk maken van een analyse van de selecties 

van de gebruiker binnen de website en het wijzigen van de 
navigatie-interface.  
De opgeslagen gegevens hebben betrekking op de selectie 

van de gebruiker en de latere omzetting. 

Google 
Analytics 

(cookie van 
derden) 

__utma, __utmb, __utmc,  __utmz 

Voor het mogelijk maken van een analyse van de website via 
de Google Analytics-tool, een dienst aangeboden door 

Google voor het verkrijgen van informatie over de bezoeken 
van gebruikers aan websites. Enkele gegevens die voor 
latere analyse worden opgeslagen zijn: aantal keren dat een 

gebruiker een website bezoekt, data van het eerste en laatste 
bezoek van de gebruiker, duur van het bezoek, vanaf welke 
pagina de gebruiker de website bezocht, welke zoekmachine 

de gebruiker heeft geraadpleegd om op de website terecht te 
komen of welke link hij heeft aangeklikt, vanaf welke plaats 
ter wereld de gebruiker toegang had, etc. De configuratie van 

deze cookies wordt door de dienst van Google vooraf 
vastgelegd.  
Meer informatie:   

http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html 
(met dien verstande dat wij noch voor de inhoud noch voor de 
juistheid van de websites van derden verantwoordelijk zijn). 

Google 
Adwords 
(cookie van 

derden) 

BCSI-CS-2c7c79b179e09a4d,  
BCSI-CS-2c7c79b179e09a4d 

 

 

Voor het mogelijk maken van een analyse van de 
navigatiegegevens.  

 



Opmerking: deze lijst zal zo snel mogelijk worden bijgewerkt naarmate de webdiensten 

veranderen die op deze website worden aangeboden. Bij deze update kan het echter soms 

voorkomen dat een bepaalde cookie niet meer in de lijst is opgenomen, ook al gaat het altijd 

om cookies die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als de cookies van deze lijst. 

  

  


