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B&C COOKIESBELEID 
 

 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

 

Cookies zijn tekstbestanden of kleine stukken informatie die op uw computer kunnen worden 

geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden gewoonlijk gebruikt om de 

navigatie op een website vlotter te laten verlopen en om de inhoud ervan beter af te 

stemmen op de voorkeuren en behoeften van de gebruiker. 

 

Afhankelijk van het type cookies die wij gebruiken, kan de door de cookie verzamelde 

informatie persoonsgegevens bevatten. In een dergelijk geval zullen deze gegevens worden 

verwerkt in overeenstemming met The Cotton Groups’ beleid inzake de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer [http://go.bc-collection.eu/privacy-policy_NL]. 

 

 

WELKE TYPEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ? 

 

Met uw voorafgaande instemming (banner op The Cotton Group website) kan The Cotton 

Group de volgende typen cookies op uw computer opslaan: 

 

-First party cookies (i.e. gebruikerscookies, opt-in cookies en Pardot-cookies om 

redenen van tracking) 

 

-Third party cookies (i.e. Pardot-cookies om redenen van redundantie) 

 

 

WAAROM GEBRUIKEN WE COOKIES? 

 

Cookies zijn een essentieel onderdeel van de werking van onze website. De belangrijkste 

reden om cookies te gebruiken is dat we u hiermee een betere internetervaring kunnen 

bieden bij uw bezoek aan onze website en om onze website te optimaliseren. 

 

1. Cookies voor de werking van de website  

Enkele cookies die we gebruiken zijn essentieel voor de goede werking van de B&C-

website. Het gaat bijvoorbeeld om het bijhouden van uw aanmeldingsgegevens voor 

toegang tot bepaalde delen van de B&C-website, zoals bijvoorbeeld “Bewaar dit voor 

later”. Deze cookies worden bewaard voor de duur van uw browsersessie. 

 

2. Prestatiecookies 

Enkele cookies helpen met de prestaties en het ontwerp van de B&C-website. Deze 

cookies laten ons toe om te analyseren hoe onze klanten de website gebruiken met 

de bedoeling om zowel de functionaliteit als de gebruikerservaring te verbeteren. 

http://go.bc-collection.eu/privacy-policy_NL
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3. Functionaliteitscookies 

Enkele cookies helpen uw instellingen te herinneren die u mogelijk hebt geselecteerd 

(zoals uw taal of locatie). Op deze manier maken we uw gebruikerservaring zo 

naadloos mogelijk en stemmen we onze website af op uw persoonlijke voorkeuren. 

 

4. Doelgerichte cookies en tracking-cookies 

Deze cookies worden gebruikt om ons te helpen uw interesses tijdens het browsen op 

onze B&C-website beter te begrijpen. Zodat we u in de toekomst een meer 

gepersonaliseerde service op maat kunnen bieden. Dit laat ons toe om onze website 

voortdurend te verbeteren waardoor uw gebruikerservaring beter en aangenamer 

wordt, en helpen ons om voor u relevante informatie aan te bieden. 

 

 

COOKIEBEHEER 

 

Cookies gebruikt op de The Cotton Groups website worden door Salesforce/Pardot geplaatst 

en beheerd in overeenstemming met The Cotton Groups beleid inzake de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

COOKIES DURATION 

 

In ieder geval worden de cookies na maximaal 13 maanden verwijderd. 

 

 

COOKIE-INSTELLINGEN 

 

U kunt uw browserinstellingen aanpassen of wijzigen om cookies te beperken of te weigeren. 

De manier waarop we dit doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U vindt deze 

informatie betreffende de volgende browsers hier: 

 

Google Chrome 

Microsoft Explorer 

Mozilla Firefox 

Apple Safari 

 

Door uw browserinstellingen aan te passen of te wijzigen, kan uw gebruikerservaring op The 

Cotton Groups website mogelijk niet meer optimaal zijn. 

 

Dit beleid werd voor het laatst gewijzigd in mei 2018 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&p=cpn_cookies%3B
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&p=cpn_cookies%3B
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=nl_NL
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=nl_NL

