Cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een
website naar je computer wordt gestuurd. Zowel Shopdichtbij.nl als
andere partijen kunnen cookies plaatsen.
Waar worden cookies voor gebruikt?
Met behulp van cookies zorgt Shopdichtbij.nl er onder andere voor
dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde
informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen en
shoppen op onze website makkelijker voor je en kunnen cookies
gebruiken om je, op basis van getoonde interesse op onze site,
relevante aanbiedingen buiten Shopdichtbij.nl te doen.
Hoe kan je cookies handmatig uitzetten?
Cookies kan je eenvoudig handmatig in iedere browser
uitschakelen. Let op: Als je cookies uitschakelt, zullen je
gebruikersnamen en wachtwoorden op geen enkele website meer
onthouden worden. Ook kan het zijn dat bepaalde websites niet
meer functioneren.
Firefox:
1.
Open Firefox.
2.
Klik op de ‘Alt’-toets op uw toetsenbord.
3.
Kies in de menubalk die bovenaan in uw scherm verschijnt
voor ‘Extra’ en daarna ‘Opties’.
4.
Ga vervolgens naar het tabblad ‘Privacy’.
5.
Kies na ‘Firefox zal’ voor ‘Aangepaste instellingen voor
geschiedenis’. Vink hier uw voorkeuren aan en sla deze
vervolgens op.
Internet Explorer:
1.
Open Internet Explorer.
2.
Kies in het menu voor de optie ‘Extra’ en vervolgens de optie
‘Internet Opties’.
3.
Klik op het tabblad ‘Privacy’.
4.
Onder de knop ‘Advanced’ kunt u uw gewenste opties
aanvinken en opslaan.

Google Chrome:
1.
Open Google Chrome.
2.
Klik op het gereedschap icoon.
3.
Kies voor ‘Opties’.
4.
Kies op het tabblad ‘Geavanceerde opties’ voor Instellingen
voor inhoud.
5.
Op het tabblad ‘Cookies’ kunt u vervolgens de aanbevolen
opties aanvinken en opslaan.
Safari:
1.
Open Safari.
2.
Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu en klik op ‘Beveiliging’.
(Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster
en ziet eruit als een tandwiel.)
3.
Vink in het gedeelte ‘Cookies accepteren’ aan of en wanneer
Safari cookies van websites mag accepteren. Klik voor meer
informatie over de opties op de knop met het vraagteken.
Als u meer wilt weten over de cookies die worden opgeslagen op uw
computer, klikt u op ‘Cookies tonen’.

