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Neitraco Groep ("ons", "we", of
"onze") gebruikt cookies op de
http://neitraco.com/ (de
"Service"). Door de Service te
gebruiken, gaat u akkoord met
het gebruik van cookies.
Ons Cookies-beleid verklaart
wat cookies zijn, hoe we cookies
gebruiken, hoe derden die als
partner zouden kunnen
gebruiken, cookies kunnen
gebruiken, uw keuzes
betreffende cookies en verdere
informatie over cookies.
Wat zijn cookies
Cookies zijn kleine stukjes tekst
die via uw webbrowser worden
gezonden door een website die
u
bezoekt. Een cookie-bestand
wordt opgeslagen in uw
webbrowser en laat aan de
Service of aan derden toe om u
te herkennen en uw volgend
bezoek gemakkelijker en de
Service nuttiger te maken voor
u. Cookies kunnen
"permanente" of "sessie" cookies
zijn. Permanente cookies blijven
op uw persoonlijke computer of
mobiel apparaat staan
wanneer u offline gaat, terwijl
sessie-cookies
worden verwijderd van zodra u
uw webbrowser sluit.
Hoe Neitraco Groep cookies
gebruikt
Wanneer u de Service gebruikt
of er een verbinding mee
maakt, kunnen we een aantal
cookiebestanden in uw
webbrowser plaatsen. We
gebruiken cookies voor de
volgende doeleinden:
• Om bepaalde functies op de
Service mogelijk te maken
• Om analyses uit te voeren

We gebruiken zowel permanente
als sessie-cookies op de Service
en we gebruiken verschillende
types van cookies om de Service
te beheren:
• Essentiële cookies. We kunnen
essentiële cookies gebruiken om
gebruikers te authenticeren en
om frauduleus gebruik van
gebruikersaccounts te
voorkomen.
• Analytische cookies. We kunnen
analytische cookies gebruiken om
informatie te volgen over hoe de
Service wordt gebruikt zodat we
verbeteringen kunnen
aanbrengen. We kunnen ook
analytische cookies gebruiken om
nieuwe advertenties, pagina's,
functies of functionaliteiten van
de Service te testen en te
bekijken hoe de gebruikers erop
reageren.
Cookies van derden
Naast onze eigen cookies, kunne
we cookies van diverse derden
gebruiken om gebruiksstatistieken
van de server te rapporteren, om
advertenties te plaatsen op en
via de Service enzovoort.
Wat zijn uw keuzes op gebied van
cookies
Indien u cookies wilt verwijderen
of uw webbrowser de instructie
wilt geven om cookies te
verwijderen of te weigeren,
gelieve de hulppagina's van uw
webbrowser te bezoeken.
Gelieve echter te noteren dat
indien u cookies verwijdert of
weigert om ze te aanvaarden, de
mogelijkheid bestaat dat u niet in
staat zult zijn om alle
functionaliteiten die we
aanbieden te gebruiken, uw
voorkeuren op te slaan of dat
sommige pagina's niet correct
zullen worden weergegeven.

- Voor de Chrome webbrowser,
gelieve deze pagina van Google
te bezoeken:
https://support.google.com/acc
ounts/answer/32050
- Voor de Internet Explorer
webbrowser, gelieve deze
pagina van Microsoft te
bezoeken: http://support.microso
ft.com/kb/278835
- Voor de Firefox webbrowser,
gelieve deze pagina van Mozilla
te bezoeken:
https://support.mozilla.org/enUS/kb/delete-cookies-removeinfo-websites-stored
- Voor de Safari webbrowser,
gelieve deze pagina van Apple
te bezoeken:
https://support.apple.com/kb/PH
21411?locale=en_US
- Voor alle andere webbrowsers,
gelieve de officiële webpagina's
van uw webbrowser te bezoeken.
Waar u meer informatie over
cookies kunt vinden
U kunt meer leren over cookies
op de volgende websites van
derden:
- AllAboutCookies:
http://www.allaboutcookies.org/
- Network Advertising
Initiative: http://www.networkadv
ertising.org/

