
Cookieverklaring Bel Group 
  
Deze verklaring betreffende cookies (hierna: "Cookieverklaring") is van toepassing op de websites 
www.boursin.nl, www.lvqr.nl, www.babybel.nl, www.belgroup.nl, www.leerdammer.nl , www. 
portsalut.nl ‘branded’ pagina’s op platforms van derden (zoals Facebook of YouTube) en applicaties 
die toegankelijk zijn of gebruikt worden via dergelijke websites of platforms van derden die worden 
geëxploiteerd door of namens Bel Nederland (hierna: "Bel Nederland-sites"). Met ‘Bel Nederland’ 
wordt bedoeld de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Bel Leerdammer B.V. 
(KvK nummer 23073850) en Bel Nederland B.V. (KvK nummer 30069259), beide statutair gevestigd te 
(4145 KK) Schoonrewoerd, aan de Steenovenweg 4.   

Hieronder geven wij meer informatie over de verschillende soorten cookies die we gebruiken op Bel 
Nederland-sites. 

Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden 
opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u 
een internetpagina bezoekt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie 
vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw computer/
toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer. 
Ze worden gebruikt om internetpagina’s te laten werken, of efficiënter te laten werken, als ook om 
internetdiensten en functionaliteiten aan de gebruikers aan te bieden. 

Cookies kunnen hetzij “permanente” cookies of “sessie” cookies zijn. Een permanente cookie bestaat 
uit een door een internet server aan een internet browser gestuurd tekstbestand, dat door de browser 
zal worden opgeslagen en geldig blijft tot de voor de cookie ingestelde vervaldatum (tenzij door de 
gebruiker verwijderd vóór de vervaldatum). Een sessie cookie daarentegen vervalt wanneer de 
gebruiker de internet sessie eindigt, dus wanneer de internet browser wordt afgesloten. 

Waar gebruiken we cookies voor? 
We gebruiken cookies om de Bel Nederland-sites eenvoudiger in gebruik te maken en om de Bel 
Nederland-sites en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies 
kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze Bel 
Nederland-sites te verbeteren. Ook gebruiken we cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken 
samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruikmaken van 
onze Bel Nederland-sites, zodat wij de structuur en inhoud daarvan kunnen verbeteren. We kunnen u 
op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren. 

Welke soorten cookies gebruiken we? 
De Bel Nederland-sites maakt gebruik van zowel "permanente" als "sessie" cookies. Sommige 
pagina's die u bezoekt kunnen ook informatie verzamelen die kan worden gedeeld met derden die 



onze promotionele activiteiten en website-ontwikkeling direct ondersteunen. Zo kan bijvoorbeeld 
informatie over websitegebruik worden gedeeld met ons externe reclame- en mediabureau om de 
bannerreclames op onze websites doelgerichter te kunnen inzetten.  

Soorten cookies die gebruikt worden op Bel Nederland-sites 

Gebruiken wij cookies van derden? 
Wanneer u Bel Nederland-sites bezoekt, kunt u cookies van websites of domeinen van derden 
ontvangen. Wij zullen deze cookies identificeren voordat ze worden gebruikt, zodat u kunt beslissen of 
u ze wenst te accepteren. Meer informatie over cookies van derde partijen is mogelijk beschikbaar op 
de website van de betreffende derde. 

• Noodzakelijk: Deze cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de Bel Nederland-sites 
goed werken. Ze stellen u in staat door onze Bel Nederland-sites te navigeren en onze 

functionaliteiten te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: het onthouden van eerdere acties 
(bijvoorbeeld ingevoerde tekst) bij het terugnavigeren naar een pagina tijdens dezelfde 
sessie. 

• Prestaties: Deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers omgaan met de Bel 
Nederland-sites door informatie te verstrekken over de bezochte gebieden, de tijd 
doorgebracht op de Bel Nederland-sites en eventueel ondervonden problemen, zoals 

foutmeldingen. Dit helpt ons bij het verbeteren van de prestaties van de Bel Nederland-
sites. 

• Functionaliteit: Deze kunnen bezoekers in staat stellen video's te bekijken, spelletjes te 
doen en om te gaan met sociale tools. 

• Targeting / reclame: Deze cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die relevanter is 

voor u en uw interesses. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of 
om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze helpen ons ook om de 
effectiviteit van reclamecampagnes te meten op de Bel Nederland-sites en websites van 

derde partijen. We kunnen deze cookies gebruiken om websites die u heeft bezocht te 
onthouden en we kunnen deze informatie delen met derde partijen, waaronder 
adverteerders en onze reclamebureaus. 

• Sociale media: Op verschillende Bel Nederland-sites maken we gebruik van Facebook, 
Youtube, Twitter en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets, 

video's en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook op onze Bel Nederland-sites te 
plaatsen. Op hun beurt analyseren deze derde partijen het klikgedrag. 



Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? 
Indien u liever geen cookies wenst te ontvangen, kunt u cookies uitschakelen en u kunt uw apparaat u 
laten waarschuwen wanneer cookies worden gebruikt. Let wel: het uitschakelen van cookies kan 
invloed hebben op de gebruikservaring van de Bel Nederland-sites. Het kan ervoor zorgen dat 
sommige functies op de Bel Nederland-sites niet meer toegankelijk zijn of dat u geen toegang meer 
heeft tot een aantal functies van de Bel Nederland-sites. Dit geldt ook voor het uitschakelen van één 
of meer cookies die door derde partijen op de Bel Nederland-sites worden gebruikt. 

Om cookies te beheren, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen. De meeste 
internetbrowsers staan beheer van de op de Bel Nederland-sites gebruikte cookies toe door middel 
van browser instellingen. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te 
waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of andere apparaten. U kunt 
cookies op een aantal manieren managen. Raadpleeg uw browserinstructies of helpscherm om meer 
te weten te komen over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen. U kunt ook 
centraal aangeven dat cookies, die door derde partijen ter ondersteuning van onze activiteiten en 
analyses worden geplaatst, nadat u deze heeft verwijderd niet meer teruggeplaatst mogen worden via 
onze Bel Nederland-sites of andere sites. U kunt uw voorkeuren daartoe aangeven op Your Online 
Choices. 

Om meer aan de weet te komen over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies zijn 
achtergelaten en hoe deze te beheren en te verwijderen, bezoekt u www.aboutcookies.org of 
www.allaboutcookies.org.  

Indien u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit van invloed zijn op uw ervaring wanneer u 
zich op de Bel Nederland-sites bevindt. Als u verschillende apparaten gebruikt om de Bel Nederland-
sites op te bekijken (bijvoorbeeld uw computer, smartphone, tablet etc.) moet u ervoor zorgen dat elke 
browser op elk apparaat wordt aangepast aan uw cookie-voorkeuren. 

Via de volgende links kunt u per browsers bekijken hoe het gebruik van cookies kan worden uitgezet: 
Chrome  
Internet Explorer 
Firefox 
Safari 

Nadere informatie 
De onderstaande tabel geeft uitleg over de cookies (zowel onze eigen cookies als cookies van derde 
partijen) die wij gebruiken op de Bel Nederland-sites en waarom wij deze gebruiken.  

Per sessie/tijdelijk: Deze cookies worden verwijderd van uw apparaat na het verlaten van de Bel 
Nederland-site. 
Permanent/blijvend: Deze cookies worden niet verwijderd van uw apparaat na het verlaten van de 
Bel Nederland-site. Ze blijven voor langere tijd op het apparaat staan. 

Cookie Functie en doel Vervaltermijn

PRESTATIE

http://www.youronlinechoices.eu/nl/uw-advertentie-voorkeuren
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%2520in-%2520en%2520uitschakelen
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=nl_NL


Google Analytics Bel Nederland maakt gebruik 
van Google Analytics voor de 
analyse van het bezoek aan de 
Bel Nederland-sites. Als u wilt 
voorkomen dat uw gegevens 
worden gebruikt door Google, 
Inc. via Google Analytics, kunt u 
dat doen via de Google 
Analytics Opt-out Browser Add-
on, die hier beschikbaar is. Voor 
meer informatie over Google 
Analytics en de bescherming 
van uw gegevens kunt u hier 
terecht. 

Permanente cookie

Snoobi Bel Nederland maakt gebruik 
van Snoobi voor de analyse van 
het bezoek aan de Bel 
Nederland-sites. Voor meer 
informatie over Snoobi klik hier. 

Permanente cookie

FUNCTIONALITEIT

AddThis Bel Nederland maakt gebruik 
van AddThis voor het 
optimaliseren en delen van 
content met andere sites en 
Social Media. Klik hier voor 
meer informatie. 

Permanente cookie

Facebook Bel Nederland maakt gebruik 
van Facebook cookies om 
gebruik te analyseren en 
optimaliseren. Voor meer 
informatie over Facebook 
cookies, klik hier en voor meer 
informatie over Facebook social 
plug-ins, klik hier. 

Permanente cookie

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
http://www.snoobi.nl/snoobi-en-cookies/
http://www.addthis.com/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://apps.ghostery.com/en/apps/facebook_social_plugins


Privacy Beleid en Cookie Beleid 

Deze Cookieverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van de Privacy Policy Bel, die hier is te vinden. 

Hoe contact met ons op te nemen 
Indien u vragen heeft over cookies of over deze Cookieverklaring, gelieve contact met ons op te 
nemen via: 

(a) via email: klantenservice-nl@groupe-bel.com  

(b) per gewone post:  

Bel Nederland B.V.  

Steenovenweg 4 

4145 KK Schoonrewoerd 

+31 345 648 390 

Versie: december 2015

Twitter Bel Nederland maakt gebruik 
van Twitter cookies om gebruik 
te analyseren en optimaliseren. 
Voor meer informatie over hoe 
Twitter omgaat met uw privacy, 
klik hier. Voor meer informatie 
over Twitter Buttons, klik hier. 
Voor meer informatie over 
Twitter Badge, klikt u hier. 

Permanente cookie

TARGETING / ADVERTISING

GetClicky Bel Nederland maakt gebruik 
van GetClicky om anonieme / 
geaggregeerde informatie te 
verkrijgen over waar u heen 
gaat en wat u doet op Bel 
Nederland-sites en andere 
websites. Voor meer informatie 
over hoe GetClicky omgaat met 
uw privacy, klik hier. 
 

Permanente cookie

http://portsalut.nl/wp-content/uploads/BEL_PS_Privacy_Policy_151215.pdf
mailto:klantenservice-nl@groupe-bel.com
https://twitter.com/privacy
http://www.ghostery.com/apps/twitter_button
http://www.ghostery.com/apps/twitter_badge
https://clicky.com/terms

