
Cookie Policy 
Wij gebruiken cookies en soortgelijke technieken (hierna eenvoudigweg “cookies”) om jouw 

ervaring op onze webshop te verbeteren en ervoor te zorgen dat wij zo goed als mogelijk onze 

webshop kunnen aanpassen naar jouw noden. Om dit zo transparant als mogelijk te doen, 

sommen wij hierna enkele feiten, weetjes en informatie op omtrent de cookies op onze 

website en in het algemeen. 

Wie zijn wij? 

Eerst en vooral: wie zijn wij? Wij zijn CH MANAGEMENT & CONSULT, een eenmanszaak van 

Cindy Heymans. Onze BTW nummer is BE0737.657.482.  

Wij bevinden ons in de Kempensestraat, 28 te Lommel (3920). 

Uiteraard kan u ons vinden op www.c-her-collection.com en ons contacteren via info@c-her-

collection.com of via het nummer 0479/459712. 

Wat is een cookie? 

Cookies zijn kleine, eenvoudige informatiebestanden die in het geheugen van jouw browser 

of jouw gebruikte app (op smartphone of ander toestel) opgeslagen worden wanneer je onze 

webshop gebruikt. In deze cookies zal er specifieke informatie opgeslagen worden over jou, 

de internetgebruiker. Deze cookies kunnen eenvoudige internetgegevens betreffen zoals 

jouw IP-adres, jouw inloggegevens, bepaalde voorkeuren (zoals taalvoorkeuren), maar ook 

gegevens in verband met jouw surfgedrag.  

Cookies kunnen first party zijn of third party. First party wil zeggen dat de cookies van de 

verwerker wiens pagina je bezoekt zijn, wij in dit geval. Third Party wil zeggen dat wij de 

cookies laten plaatsen via een derde partij. 

Naast cookies in de enge zin, zijn er ook nog soortgelijke technieken mogelijk (zoals onder 

meer Web beacons, Local en Session Storage en SDK’s). Deze hebben een soortgelijke werking 

als cookies. 

Een cookie kan gedurende één (surf)sessie blijven (en dus verdwijnen na het afsluiten van de 

browser) of een cookie kan gedurende een bepaalde periode blijven.  

Ten slotte kan nog gezegd worden dat er verschillende soorten cookies zijn, naast de hiervoor 

genoemde specificaties. Zo zijn er bijvoorbeeld functionele of noodzakelijke cookies. Dit 

betreffen (‘puur technische’) cookies die nodig zijn om een bepaalde website te laten 

functioneren en die noodzakelijk zijn om een gedegen werking te verzorgen. Daarnaast 

bestaan er bijvoorbeeld ook analytische cookies. Dit zijn cookies die gebruikt worden om 

gebruikersstatistieken op te maken over het bezoek van een website (bv. het aantal 

bezoekers). Tot slot zijn er bijvoorbeeld ook nog de tracking cookies. Met deze cookies zal men 

het internetgebruik van de bezoeker volgen (‘tracken’) om zo bepaalde dienstverlening hierop 

af te kunnen stellen. 

http://www.c-her-collection.com/
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Waarom gebruiken we cookies? 

Door het gebruiken van cookies kunnen we een betere dienst leveren aan onze klanten, 

waaronder jij. Zo kunnen we het surfen op onze webshop vergemakkelijken, hoef je niet 

steeds bepaalde informatie opnieuw in te vullen, krijgen we als dienstverlener feedback en 

inzichten over het gebruik en bezoek van onze webshop, enzovoort. 

Welke cookies gebruiken wij? 

Welke cookies gebruiken wij? We sommen het even voor jou op. 
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Hoe kan ik mijn cookies beheren of verwijderen in mijn browser? 

Je kan de door ons en anderen geplaatste cookies beheren of verwijderen in jouw browser. 

Dit gebeurt afhankelijk van je browser, op computer op de volgende wijze (veel voorkomende 

browsers): 

- Google Chrome  

Open Chrome op je computer. 

Klik rechtsboven op de drie puntjes (meer) en dan op “Instellingen” 

klik op “Alle cookies en sitegegevens weergeven” 

je kan bijvoorbeeld alles wissen door te klikken op “Alles verwijderen” 

meer informatie: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop

&hl=nl 

- Safari 

Kies in de Safari-app in de bovenbalk ‘Voorkeuren’ 

klik op ‘Privacy’ 

Blokkeer indien gewenst alle cookies door het vakje aan te vinken 

Voor beheer klik op ‘Beheer websitegegevens’ 

meer informatie: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac 

- Mozilla 

Klik op de menuknop (drie horizontale streepjes) en selecteer ‘Opties’ 

klik op ‘Privacy & Beveiliging’ 

pas jouw voorkeuren aan, wis je gegevens door te klikken op ‘Gegevens wissen’ of 

beheer jouw gegevens door te klikken op ‘Gegevens beheren’ 

meer informatie: https://support.mozilla.org/nl/kb/buffer-van-firefox-wissen 

- Microsoft Edge 

Open Microsoft Edge en klik instellingen en meer (drie bolletjes) en selecteer 

‘Instellingen’ 

Selecteer ‘Privacy, zoeken en services’ 

Pas jouw voorkeuren aan, wis je gegevens door te klikken op ‘Kiezen wat u wilt 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
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https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/nl/kb/buffer-van-firefox-wissen


wissen’ 

meer informatie: https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/cookies-

verwijderen-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

- Internet Explorer 

Klik op Extra (het tandwiel) en selecteer ‘Internetopties’ 

Op het scherm ‘Algemeen’ kan je jouw cookies verwijderen door op ‘Verwijderen…’ 

te klikken 

meer informatie: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-

beheren-168dab11-0753-043d-7c16-

ede5947fc64d#:~:text=Selecteer%20in%20Internet%20Explorer%20de,websitegegev

ens%20in%20en%20selecteer%20Verwijderen. 

Op een smartphone of tablet kan dit op de volgende wijze: 

- Safari (iPhone of iPad) 

Ga naar ‘Instellingen’ en selecteer ‘Safari’ 

je kan jouw cookies wissen door te drukken op ‘Wis geschiedenis en websitedata’ 

wanneer je enkel jouw cookies wil wissen ga je terug naar ‘Safari’ en selecteer 

‘Geavanceerd’, ‘Websitedata’ en tikt u op ‘Verwijder alle websitedata’ 

meer informatie: https://support.apple.com/nl-

be/HT201265#:~:text=Als%20u%20de%20geschiedenis%2C%20de,gegevens%20voor

%20automatisch%20invullen%20bewaard. 

- Google Chrome (Android) 

Open de Chrome-app en tik rechts van de adresbalk op meer (de drie puntjes) 

tik op ‘Instellingen’ 

tik op ‘Privacy’ en vervolgens op ‘Browsegegevens wissen’ 

kies een periode 

vink ‘Cookies, medialicenties en sitegegevens’ aan (en verwijder desgewenst de 

vinkjes voor andere items) 

tik op ‘Gegevens wissen’ en vervolgens op ‘Wissen’ 

meer informatie: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid

&hl=nl&oco=1 

- Google Chrome (iPhone of iPad) 

Open de Chrome-app en selecteer tik op meer (drie puntjes) en selecteer 

‘Instellingen’ 

tik op ‘Privacy’ en vervolgens ‘Browsegegevens wissen’ 

vink ‘Cookies en sitegegevens’ aan (verwijder desgewenst het vinkje bij de andere 

items) 

tik op ‘Browsegegevens wissen’ en vervolgens ‘Browsegegevens wissen’ 

tik op ‘Gereed’ 

meer informatie: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=

nl&oco=1 
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Kan ik mijn gegeven toestemming intrekken? 

Je kan jouw gegeven toestemming gratis en eenvoudig intrekken door op de knop ‘Privacy & 

Cookies Policy’ te klikken en vervolgens bij ‘Cookie settings’ jouw voorkeuren te beheren.  

Zie ook ons Privacybeleid 

Bij het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. Zie 

hieromtrent onze Privacy Policy. 

https://c-her-collection.com/wp-content/uploads/2020/11/Privacy-Policy.pdf
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