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De gegevens worden binnen de organisatie & anoniem verwerkt. Bovendien worden 
er maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid te beschermen. 

Wat zijn cookies, welke soorten zijn er en 
waarvoor dienen ze? 

• First party cookies worden enkel door je website zelf geplaatst en zorgen 
ervoor dat je website goed functioneert en dat je voorkeuren onthouden worden. 
• Third party cookies worden dan weer door een derde partij met een andere 
domeinnaam op je website geplaatst en dienen om je gebruikservaring beter en 
persoonlijker te maken. 

Die first en third party cookies kun je nog verder opdelen in onder andere: 

• Essentiële cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. 
• Functionele cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een 
website bijhouden. 
• Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van 
websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de 
resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere 
gebruikservaring. 
• Marketing cookies die het surfgedrag van websitebezoekers volgen en op 
basis daarvan een gebruikersprofiel samenstellen dat wordt gebruikt om de 
surfervaring persoonlijker te maken. 
 

Welke cookies gebruikt Gernal NV? 

Wij gebruiken first party, analytische en marketing cookies om bijvoorbeeld 
gepersonaliseerde advertenties te laten zien. 

Hoe kan je cookies verwijderen? 

Cookies verwijderen in Internet Explorer 
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1. Klik op het tandwiel rechtsbovenin > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik 
onder ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen’. 
2. Wil je niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval ‘Cookies en 
Websitegegevens’ aan en klik op ‘Verwijderen’. 

Cookies verwijderen in Edge 

1. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik onder ‘Browsegegevens 
wissen’ de optie ‘Kies wat u wilt wissen’. 
2. Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de ‘Wissen-knop’. 

Cookies verwijderen in Firefox 

1. Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele 
cookies verwijderen. 
2. Klik op ‘Alle verwijderen’. 

Cookies verwijderen in Chrome 

1. Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > 
Browsegegevens wissen. 
2. In het menu ‘Browsegegevens wissen’ heb je bovenin de optie om 
browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste 
uur. Daaronder kies je welke items je wilt wissen. Vink in elk geval ‘Cookies en 
andere site- en plug-ingegevens’ aan. 
3. Druk op de knop ‘Browsegegevens’ wissen. 

Cookies verwijderen in Safari (MacOS) 

1. Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en 
gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles. 
 

Update cookie policy 

Deze cookie policy werd het laatst geüpdatet op 18 december 2019. 

 


