
 
 

COOKIEBELEID  

1. ALGEMEEN 

Wij – Troonpad NV – gebruiken cookies op onze website www.cb-supermarkten.be. Alle gegevens die 

wij uit deze cookies halen, zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de bezoekerservaring op de 

website te begrijpen en zo de prestaties en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. 

Troonpad NV is gerechtigd om deze cookiepolicy aan te passen en een nieuwe versie te plaatsen op de 

website. Raadpleeg regelmatig de website en de cookiepolicy zodat je op de hoogte bent van wijzigingen. 

Zodra een nieuwe cookiepolicy wordt toegepast, zal opnieuw uw toestemming gevraagd worden 

voor het gebruik van cookies. 

De nieuwe EU-wetgeving eist dat we u laten weten hoe wij cookies gebruiken. Onderstaande tekst legt 

uit wat cookies zijn en waarvoor we ze gebruiken op onze website. 

 

2. WAT IS EEN COOKIE? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt vanaf een website en lokaal opgeslagen wordt 

op de harde schijf van de bezoekers terwijl hij surft op een website. Wanneer hij in de toekomst op 

dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de 

website. Op deze manier is de website op de hoogte van de vorige activiteit van de bezoeker.  

Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites. Ze helpen ons om jouw 

bezoek aan de website te optimaliseren door de status van de website of de activiteit die een bezoeker 

in het verleden heeft genomen te herinneren.  

Wil je onze website raadplegen, dan raadt Troonpad NV je aan om de cookies in te schakelen. Als je dit 

niet wilt, dan ben je altijd vrij om ze niet in te schakelen. Deze website gebruikt verschillende types van 

cookies: 

• Strikt noodzakelijke cookies 

Deze zijn essentieel om te kunnen navigeren door de website en voor het gebruik van de functies. 

Zonder deze cookies zullen sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. 

Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden 

of die je surfgeschiedenis onthouden. 

 

• Functionele cookies 

Deze cookies onthouden bepaalde keuzes en veranderingen die je op de site maakt zodat je een 

betere, meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. De informatie die deze cookies verzamelen 

wordt anoniem bewaard.  
 

• Third party cookies 

De website van Troonpad NV heeft haar inhoud verankerd in andere kanalen zoals Alvo.be en 

Facebook. Deze kanalen kunnen cookies bevatten van deze websites. Troonpad NV controleert 

deze niet. Wil je meer informatie over deze cookies? Raadpleeg dan de relevante website van 

deze ‘derden’. 



 
 

3. COOKIES UITSCHAKELEN 

Wil je niet dat Troonpad NV cookies gebruikt wanneer je de website bezoekt? Configureer dan je browser 

zodat cookies niet geaccepteerd worden. Houd er rekening mee dat wanneer je cookies uitschakelt, je 

mogelijk niet langer toegang hebt tot bepaalde functies op onze website en/of dit gevolgen kan hebben 

voor de werking van de website. In je browser kun je een instelling selecteren die een boodschap toont 

voor een website die een cookie op je computer installeert. Je kunt dan zelf kiezen om de cookie te 

aanvaarden of te blokkeren. Je kunt er ook voor kiezen om alle cookies te blokkeren. Omdat er 

verschillende browsers bestaan die op verschillende manieren werken, kijk je best in het menu ‘Help’ om 

de instelling van je browser te vinden.  

 

4. NEEM CONTACT MET ONS OP 

Als je vragen hebt over het privacybeleid of over de manier waarop Troonpad NV je gegevens verzamelt, 

gebruikt en/of verwerkt, neem dan contact met ons op: 

▪ Via e-mail: cenb@supermarkten.be 

▪ Of via de post: Troonpad NV, Hasseltsesteenweg 77, 3720 Kortessem 
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