
Chocolate World gebruikt cookies om uw surfervaring op de Chocolate World Website gemakkelijker en aangena-
mer te maken. Cookies maken het ons ook mogelijk om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw 
behoeften en voorkeuren.
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website door een webserver in de browserdi-
rectory van uw computer of op uw mobiele toestel wordt geplaatst. De cookie bevat een unieke code die uw brow-
ser identificeert tijdens een bezoek aan de website (een zogenaamde ‘sessiecookie’) of tijdens latere bezoeken 
aan dezelfde website (een zogenaamde ‘permanente cookie’).

Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de server van de website die u bezoekt of door partners van die web-
site. Alleen de webserver die de cookie heeft geplaatst, kan de cookie lezen. De webserver heeft geen toegang tot 
andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.

Cookies worden in de browsermap van uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. De inhoud van een cookie be-
staat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en 
helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van de website.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de 
bezoeker en ze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

1° WELKE COOKIES
Chocolate World gebruikt de volgende soorten cookies
▪ Sessiecookies: cookies die worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Ze worden 

slechts gedurende één sessie bewaard.
▪ Permanente cookies: cookies die gedurende een bepaalde tijd op het apparaat van de eindgebrui-

ker worden bewaard, variërend van 1 uur tot verschillende dagen/maanden (cookies voor online 
formulieren, authenticatiecookies, cookies voor de beveiliging van de gebruiker en cookies voor de 
taalvoorkeur voor de gebruikersinterface).

▪ Cookies van de eerste partij: cookies die door een website binnen het domein van Chocolate World 
worden geïnstalleerd (cookies voor online formulieren, authenticatiecookies, cookies voor de bevei-
liging van de gebruiker en cookies voor de taalvoorkeur voor de gebruikersinterface).

▪ Cookies van derde partijen: cookies die worden geïnstalleerd door websites buiten het domein 
van Chocolate World, die de gebruiker heeft bezocht en die in de adresbalk van de browser worden 
weergegeven (‘frequency capping cookies’, cookies van advertentienetwerken, cookies voor markt-
onderzoek en -analyse, reclamecookies van derde partijen en cookies van Google Analytics).

2° WIJZIGING VAN DE COOKIES
Chocolate World behoudt het recht om deze cookieverklaring ten alle tijde te wijzigen.

3° UITSCHAKELEN VAN COOKIES
 VIA UW BROWSERINSTELLINGEN KUNT DE INSTALLATIE VAN COOKIES WEIGEREN. DIT KAN EEN NADELIGE 

WEERSLAG HEBBEN OP DE WERKING VAN BEPAALDE DELEN VAN DE CHOCOLATE WORLD WEBSITE.


