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INTRODUCTIE 

AirfyerCalculator (“wij” or “ons” of “onze”) maakt mogelijk gebruik van cookies, web 

beacons, tracking pixels, en andere tracking technologieën wanneer u onze website 

AirfryerCalculator.nl bezoekt, inclusief iedere andere media vorm, media kanaal, 

mobile website, of mobile applicatie die hieraan relateert of verbonden is (collectief, 

de “Site”) om de Site aan te passen en uw gebruikservaring te optimaliseren.  

 

Wij behouden het recht om deze Cookie Policy op welke tijd dan ook aan te passen 

om welke reden dan ook. Wij houden u hiervan op te hoogte door de regel ‘Laatst 

geüpdatet” op dit Cookies beleid aan te passen. Veranderingen zijn direct effectief 

wanneer een nieuw Cookies beleid wordt gepost, en u ziet af van het recht een 

specifieke notificatie te ontvangen van een zulke aanpassing aan het beleid.  

 

Wij adviseren u dit Cookies beleid regelmatig te herzien om geïnformeerd te blijven 

van updates. Door gebruik van deze Site aan te houden gaat u akkoord met 

geüpdatete versies van het Cookies beleid en wordt u geacht eventuele nieuwe 

veranderingen te aanvaarden wanneer een nieuw Cookies beleid wordt gepost.  

 

Dit Cookies beleid is gemaakt met Termly’s Cookie Consent Manager. 

 

GEBRUIK VAN COOKIES 

 

Een “cookie” is een string aan informatie die u een unieke indentificatie geeft die wij 

opslaan op uw computer. Uw browser geeft ons dan die unieke ID terug wanneer u 

opnieuw onze Site bezoekt of queryt. Wij gebruiken cookies op de Site om, onder 

andere, bij te houden welke services u gebruikt, registratie informatie te behouden, 

https://termly.io/products/cookie-consent-manager/


uw gebruiksvoorkeuren op te slaan, u ingelogd te laten en bij te houden welke 

pagina’s u bezoekt. Cookies helpen ons om te begrijpen hoe de Site wordt gebruikt 

en om uw ervaring te verbeteren.  

 

COOKIE TYPES 

De volgende types cookies worden mogelijk gebruikt wanneer u de Site bezoekt: 

 

Commerciële Cookies 

 

Commericiële cookies worden op uw computer geplaatst door adverteerders en 

advertentie servers om u display advertenties te laten zien die bij u passen. Deze 

cookies geven adverteerders de kans informatie over uw bezoek aan deze Site en 

andere weblocaties te verzamelen, om te tracken hoe vaak en door wie een 

advertentie is bezichtigd. Deze cookies zijn aan een computer gelinkt en slaan geen 

persoonlijke informatie over u op.  

 

Analytics Cookies 

 

Analytics cookies monitoren hoe gebruikers op onze Site terecht zijn gekomen en 

wat hun gedrag is als ze eenmaal op de Site navigeren. Deze cookies vertellen ons 

op welke gebieden de Site goed functioneert en waar verbeteringen nodig zijn.  

 

Onze Cookies 

 

Onze cookies zijn zogenaamde “first-party cookies”, en kunnen permanent of tijdelijk 

zijn. Dit zijn noodzakelijke cookies, zonder welke de Site mogelijk niet functioneert 

en sommige functionaliteiten wegvallen. Sommige van deze cookies kunnen worden 

uitgeschakeld in uw browser, maar dit kan de functionaliteit van de Site beïnvloeden. 

 

Personalisatie Cookies 

 

Personalisatie cookies worden gebruikt om herhaalde bezoekers aan de Site te 

herkennen. We gebruiken deze cookies om uw browsergeschiedenis op te slaan, bij 



te houden welke pagina’s u heeft bezocht en welke instellingen en voorkeuren u 

heeft gekozen bij uw bezoeken aan de Site.  

 

Security Cookies 

 

Security cookies helpen ons security risico’s te identificeren. We gebruiken deze 

cookies om gebruikers te authentiseren en gebruikersdata te beschermen van 

ongeautoriseerde partijen.  

 

Site Management Cookies 

 

Site management cookies worden gebruikt om uw identiteit of sessie aan te houden 

voor het geval u onverwachts wordt uitgelogd, waardoor informatie die u heft 

ingevoerd behouden blijft. Deze cookies kunnen niet individueel uitgeschakeld 

worden, maar u kunt ze in uw browser uitzetten. 

 

Third-Party Cookies 

 

Third-party cookies kunnen mogelijk op uw computer geplaatst worden wanneer u 

de Site bezoekt vanaf partijen die onze services aanbieden. Deze cookies staan 

deze partijen toe om informatie over u te verzamelen en bij te houden. Deze cookies 

kunnen handmatig uitgeschakeld worden in uw browser.  

 

COOKIES BEHEREN 

De meeste browsers staan standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw 

browserinstellingen toch wijzigen om cookies te weigeren. Een zo’n actie kan ervoor 

zorgen dat de Site niet optimaal functioneert. 

Voor meer informatie over het beheren van cookies, kunt u de instellingen van uw 

browser of apparaat raadplegen, of een van de volgende links te bezoeken: 

 

Apple Safari 

Google Chrome 

Microsoft Edge 

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy


Microsoft Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Opera 

Android (Chrome)  

Blackberry 

Iphone or Ipad (Chrome) 

Iphone or Ipad (Safari) 

 

Daarnaast kunt u third-party cookies weigeren met de Network Advertising Initiative’s 

Opt-Out Tool. 

 

ANDERE TRACKING TECHNOLOGIEËN 

Naast cookies, gebruiken we mogelijk web beacons, pixel tags, en andere tracking 

technologieën op de Site om de site aan te passen en uw gebruikservaring te 

optimaliseren. Een “web beacon” of “pixel tag” is een klein object of afbeelding die in 

een webpagina of email zit ingebouwd. Deze worden gebuikt om het aantal 

gebruikers die bepaalde pagina’s of emails hebben bekeken te tracken en 

statistische data te verzamelen. Ze gebruiken beperkte data, zoals cookie nummer, 

tijd en datum van een bezoek en een beschrijving van de pagina of email waarin ze 

zich bevinden. Web beacons en pixel tags kunnen niet geweigerd worden, maar u 

kunt het gebruik ervan wel beperken door cookies die met ze interacteren te 

beheren. 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1
https://help.blackberry.com/en/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1
http://optout.networkadvertising.org/#!/
http://optout.networkadvertising.org/#!/

