Cookiebeleid
Om het gebruiksgemak te verbeteren en u een prettige winkelervaring te kunnen
bieden maakt Industrialampen.nl gebruik van cookies. In ons cookiebeleid kunt u
meer lezen over wat cookies precies zijn, hoe ze worden ingezet en hoe u ze kunt
uitschakelen. Bij uw eerste bezoek aan deze website is vermeld dat er gebruik
gemaakt wordt van cookies en wellicht heeft u dit cookiebeleid via deze melding
aangeklikt.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine informatiebestanden die informatie over uw bezoek aan de
website opslaan. Cookies slaan geen persoonsgegevens of andere privacygevoelige
informatie op. Veel cookies worden verwijderd als u de browser afsluit, maar
sommige blijven voor een langere tijd om uw computer staan. In de paragraaf
cookies verwijderen kunt u meer lezen over hoe u deze opgeslagen cookies kunt
verwijderen.

Waarvoor worden cookies ingezet?
Cookies helpen bij verschillende functies op deze website zoals het voor u
onthouden van wachtwoorden, de producten in het winkelwagentje, en de producten
die u eerder heeft bekeken. Ook worden cookies gebruikt om anonieme
gebruiksstatistieken bij te houden. Zo kunnen we de website gebruiksvriendelijker
maken.

Cookies uitzetten
Wilt u niet dat er cookies worden bijgehouden of dat de cookies worden verwijderd?
Hieronder vind u meer informatie:

Cookies verwijderen
Cookies kunt u verwijderen via het instellingen menu van de browser die u gebruikt.
Verwijder de browsegeschiedenis en de cookies. Hoe dit werkt verschilt per browser.
U kunt hier een duidelijke uitleg vinden over het verwijderen van cookies in zijn werk
gaat voor de drie meest gebruikte browsers. Voor het gebruiksgemak van websites
raden we u aan om geen functionele cookies te verwijderen, maar alleen de cookies
van ongewenste websites of bijvoorbeeld cookies die worden ingezet voor
advertenties.

Cookies weigeren
U kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren. Dit kan het gebruiksgemak van een
groot aantal websites aantasten en ook op onze website kunt u dan minder service
ervaren. Hoe het weigeren van cookies in zijn werk gaat kunt u hier lezen.

