
 

 

 

 

 

 

Cookiebeleid 
 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op uw apparaat worden gedownload door de website die u op dat 

moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan deze website zorgen cookies ervoor dat uw apparaat meteen 

wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers 

opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen 

diverse soorten cookies worden gebruikt. 

Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker worden gemaakt, door bijvoorbeeld: 

• Relevante navigatie-instellingen te tonen 
• Voorkeuren van bezoekers te onthouden 
• De algemene gebruikersbeleving te verbeteren 

Het gebruik van cookies door Nails&Beauty à la carte 

Nails&Beauty à la carte gebruikt maximaal 2 soorten cookies: 

Strikt noodzakelijke cookies (Essentiele cookies): 

Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen Nails & Beauty à la carte.be te bekijken, de functies op de 

website te gebruiken. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zijn pur browser gericht en 

verzamelen geen bezoeker gegevens. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan (via 

browserinstellingen of cookie blokkeer plug-ins), kunnen meerdere gedeelten van Nails&Beauty à la 

carte.be niet worden gebruikt. 

Prestatiebevorderende cookies:(Analyserende cookies) 

Anonieme cookies waarmee Nails&Beauty à la carte haar website kan verbeteren. Deze cookies verzamelen 

informatie over de manier waarop bezoekers Nails&Beauty à la carte.be gebruiken, zoals informatie over de 

meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. Een voorbeeld van dit type zijn 

WebAnalytics-cookies of in ons geval, Checkstat.nl. 

Analyserende cookies 

Bij een eerste bezoek aan Nails&Beauty à la carte.be gaat u toestemming moeten geven dat Nails&Beauty à 

la carte analyserende cookies op uw apparaat plaatst. U kan ook weigeren. In beide gevallen word alleen een 

cookie geplaatst die uw antwoord opslaat, zodat u dit niet telkens opnieuw moet aangeven. 

Wilt u uw toestemming herzien, dan kan dit door het toestemmingsvenster terug te openen onder in de voet 

van de pagina. 



Als u analyserende cookies weigert, worden deze cookies ook niet geplaatst. Dit verstoord de werking van 

de site niet, maar het is wel voor ons fijn om te weten hoe wij de site efficiënt en gebruiksvriendelijk kunnen 

maken via de informatie die deze cookies ons verschaft. 

Essentiele cookies 

Als u niet wilt dat Nails&Beauty à la carte essentiele cookies op uw apparaat plaatst, kunt u het gebruik van 

cookies alleen weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Mogelijk kunt u daarna sommige 

gedeelten van Nails&Beauty à la carte.be niet meer (correct) gebruiken. 

De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt 

en wordt niet aan derde partijen doorgegeven. 

Meer over cookies 

Meer informatie over cookies vindt u op deze websites: www.allaboutcookies.org 

 


