
WAAROM COOKIES 
betrekking hebben op al onze websites

Waarom cookies

Deze cookie uitleg is opgesteld om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites. 
Ook Red Light Key maakt gebruik van cookies. Dat zijn handige scripts die informatie verzamelen en 
gebruiken. Onze websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor
dat je ingelogd kunt blijven op de website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, 
worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje of je 
bestellingen bij. Ook kan Red Light Key dankzij cookies zien hoe vaak onze sites - en welke pagina’s - 
door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te 
volgen. Zo kunnen onze websites en adverteerders iets over je voorkeuren te weten komen waardoor 
wij geselecteerde advertenties kunnen laten zien op jou basis van jouw interesse. Red Light Key richt 
haar segment op Websites en Internet Platforms aangaande het plaatsen van Advertenties, Online 
Shops, Webcams en Gamesites. Op al deze websites worden advertenties geplaatst om de websites 
en Internet Platforms en het gebruik en het bekijken hiervan te bekostigen. 

Dankzij cookies wordt de website zoveel mogelijk aangepast om jou beter van dienst te kunnen zijn. 
Voor meer informatie bezoek de pagina Uitleg Cookies. 

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het 
gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk jouw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er
met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd. 

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. 
Dat gaat heel eenvoudig en hoe je dit moet doen lees je op de volgende pagina. 

Het kan erg handig zijn om cookies te gebruiken als u ingelogd wilt blijven.

Uit onderzoek blijkt dat cookies je persoonlijke gegevens doorsturen naar allerlei adverteerders zonder dat netjes te 
vragen. Als je dat niet wilt, moet je de cookies verwijderen van je pc. Aan de slag!

Hoe slim cookies ook zijn, je bent nog steeds de baas over je computer. Zie hoe je met cookies omgaat, hoe je ze 

weigert en hoe je cookies verwijdert. We leggen dat uit voor de drie

populairste browsers:

•Internet Explorer (vanaf versie 8);

•Firefox;

•Chrome.

Gewone cookies verwijderen is simpel. Bedenk wel dat je na het

opschonen op sommige websites opnieuw zult moeten inloggen, en dat

je op andere sites dingen opnieuw moet instellen.



Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Internet Explorer

1.Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen.

2.Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox

1.Klik op de oranje balk van Firefox bovenin en ga naar Geschiedenis > Recente geschiedenis wissen. Klik op Uw 
recente geschiedenis wissen.

2.Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe 
oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome

1.Klik op het blokje met 3 streepjes, rechts bovenin. Klik op Geschiedenis > Browsegeschiedenis wissen. Klik onder 
Privacy op Browsegegevens wissen...

2.Zorg in ieder geval dat Cookies en andere siteplugingegevens aangevinkt staat bij het verwijderen.

Automatisch cookies verwijderen

Je kunt cookies automatisch laten wissen wanneer je de browser afsluit. Zo blijft informatie nooit lang bewaard en kun je 
niet gevolgd worden.

Automatisch cookies verwijderen in Internet Explorer

1.Ga naar Extra -> Internetopties. Vink Browsegeschiedenis verwijderen bij afsluiten aan en klik op OK.

Automatisch cookies verwijderen in Firefox

1.Klik op het oranje balkje van Firefox, bovenin. Kies Opties > Opties en in het tabblad Privacy voor: Firefox zal ... (de 
optie) Nooit geschiedenis onthouden. Let op: ook je surfgeschiedenis zal nu telkens worden gewist.
2.Klik op OK.

Automatisch cookies verwijderen in Chrome

1.Klik op het blokje met 3 streepjes, rechts bovenin > kies Instellingen > Privacy > Instellingen voor inhoud...

2.Kies onder Cookies de optie 'Lokale gegevens alleen bewaren totdat ik mijn browser sluiten'.

Cookies weigeren

Je kunt je browser alle cookies laten weigeren, maar hierdoor zullen veel sites niet meer goed werken. Beter is het om 

cookies selectief toe te staan. Alle browsers maken onderscheid tussen nuttige cookies van de site die je bezoekt, en 

cookies van derden ('thirdparty cookies') die meeliften.

Cookies van derden weigeren in Internet Explorer 

1.Ga naar Extra > Internetopties > tab Privacy. Klik onder Instellingen op Geavanceerd.

2.Vink Automatische cookie verwerking opheffen aan. Ga naar Directe cookies en zet een vinkje voor Accepteren. Zet 

achter Indirecte cookies een vinkje voor Blokkeren en klik op OK.

Cookies van derden weigeren in Firefox

1.Klik op het oranje balkje van Firefox, bovenin. Kies Opties >Opties. Onder de tab Privacy kiest u in de lijst bij 

Geschiedenis de optie Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.

2.Vink Cookies van derden accepteren uit en klik op OK.

Cookies van derden weigeren in Chrome 



1.Klik op het blokje met 3 streepjes, rechts boven in > kies Instellingen. Kies onder Privacy 'Instellingen voor inhoud' 
2.In het menu 'Instellingen voor inhoud' kiest u 'Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren'. U drukt op Klaar.
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