Cookie en Topline Floordesign.
Sinds 1 juni 2012 is er een nieuwe wet, de Telecomwet. Door deze wet is elke website
wettelijk verplicht de websitebezoeker te informeren over cookies en toestemming te
vragen voor het gebruik van cookies. Om u een optimale service te bieden maakt ook de
website van Topline Floordesign gebruik van cookies.
Wat	
  zijn	
  cookies?
Een cookie is een klein bestandje met informatie dat wordt opgeslagen op uw pc, tablet
of mobiele telefoon. Deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren tijdens het surfen
te onthouden.
Welke	
  cookies	
  gebruikt	
  Topline	
  Floordesign?
Topline Floordesign gebruikt de data die wordt verzameld met behulp van cookies alleen
geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Topline Floordesign
maakt gebruik van de volgende cookies. De beschrijvingen worden getoond in de taal
aan de hand van de taal die je in je browser hebt geselecteerd.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet in onze
systemen worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding
van een respons van uw kant waarmee u een dienst aanvraagt, zoals het instellen van
uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van een formulier. U kunt uw browser
instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen,
maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet.
Prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de
prestatie van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons inzicht te krijgen
in welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele
site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom
anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft
bezocht.
Functionele cookies
Deze cookies zijn bedoeld om extra functionaliteit en betere personalisering, zoals
video’s en live chat, aan te kunnen bieden. Ze worden door ons ingesteld óf door een
externe aanbieder wiens diensten we aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Als u deze

cookies niet toestaat zullen enkele of meerdere van deze functies wellicht niet juist
functioneren.
Doelgroepgerichte cookies
Deze cookies worden door onze adverteerders op onze website ingesteld. Ze worden
wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en
u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze werken door uw unieke
browser en apparaat te identificeren. Als u deze cookies niet toestaat, zult u op allerlei
websites minder van onze op u gerichte advertenties zien.
Hoe	
  kan	
  ik	
  cookies	
  uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser
waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere pc’s en/of
browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Cookies
uitzetten: Internet Explorer / Firefox / Safari / Chrome.

	
  

