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Cookiebeleid Mobile Vikings 

Websites gebruiken technologieën om voor elke bezoeker zo gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn. Cookies bijvoorbeeld. Cookies 

kunnen gebruikt worden door websitehouders of door derde partijen, zoals adverteerders, die communiceren via de website die 

je bezoekt. 

We vinden het van groot belang dat je weet en begrijpt welke cookies we willen gebruiken en waarom. Hieronder vind je alle 

informatie terug. 

Functioneel 

Onze websites gebruiken cookies om: 

 

• Je voorkeuren zoals taal, locatie, … op te slaan. 

• Je video-instellingen (buffergrootte, schermresolutie, …) op te slaan. 

• Je inloggegevens op te slaan met jouw toestemming zodat je niet altijd opnieuw hoeft in te loggen. 

• Je browserinstellingen te lezen zodat de website optimaal op je scherm te zien is. 

• Eventueel misbruik van onze websites en diensten op te sporen door bijvoorbeeld het aantal mislukte inlogpogingen bij 

te houden. 

• De website niet onnodig veel te belasten. Bij een te hoge belasting is de website niet meer bereikbaar. 

• Reacties op de website mogelijk te maken. 

• De producten in je winkelmandje te onthouden. 

• Informatie te onthouden die je tijdens het bestellen of afrekenen invult op verschillende pagina’s, zodat je dat niet telkens 

opnieuw moet doen. 

• Pushmeldingen in te laden, als je dat wilt. 

• Informatie tussen pagina’s door te geven, bijvoorbeeld bij een enquête of bestelling. 

• Bugs of andere problemen op te sporen met de code van de website. 

 

Hieronder vind je een lijst met de cookies en technologieën die onze sites binnen deze categorie gebruiken: 

 

• Facebook connect 

• Google Maps 

Statistisch 

We gebruiken ook cookies om uit te vogelen welke delen van de website het interessantst zijn voor bezoekers. We houden bij 

hoeveel bezoekers er op de website zijn, en wat ze het vaakst bekijken. 

Met die informatie maken we statistieken zodat we weten hoe vaak mensen naar onze webpagina’s surfen en hoelang ze er blijven. 

Zo kunnen we de website voortdurend blijven aanpassen. De statistieken en andere rapporten worden niet naar personen herleid. 

Hieronder vind je een lijst met de cookies die onze sites binnen deze categorie gebruiken: 

 

• Firebase Analytics (APP) 

• Google Analytics 

• Google Tag Manager 

• Hotjar 
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• Optimize 

Gepersonaliseerde inhoud 

We willen elke bezoeker interessante informatie laten zien, daarom proberen we de website zo veel mogelijk aan iedere bezoeker 

aan te passen. 

Naast onze eigen technologie werken we ook samen met de volgende partner: 

• Optimize 

Advertenties 

We gebruiken ook cookies van derden zodat je ads van onze eigen websites en diensten ziet op andere websites. Hiervoor werken 

we samen met de volgende partners: 

• Facebook 

• Google AdWords 

• Krux 

• Google Floodlight 

• Tradetracker 

• Awin 

• TikTok 

• Leadinfo 

Je opties 

Via je instellingen kies je zelf welke cookies je toelaat. Functionele cookies zijn verplicht, want die doen de website werken. 

Statistische cookies laden we ook altijd in, want de gegevens die we daarmee verzamelen zijn niet persoonsgebonden. Over alle 

andere cookies kun je zelf beslissen door je instellingen aan te passen. 

 

In de meeste populaire browsers zoals Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge en Safari kun je in de instellingen kiezen welke 

cookies je wilt toelaten. In elke browser kun je ook alle cookies op je computer verwijderen, maar die instellingen moet je voor elke 

browser en elk toestel apart aanpassen. Als je ervoor kiest om geen enkele soort cookies in je browser toe te laten, inclusief 

functionele cookies, kan het zijn dat onze websites niet meer goed werken voor jou. 

Tot slot nog dit… 

Het cookiebeleid zal af en toe nog aangepast worden omdat de website of de wetgeving rond cookies verandert. Op deze pagina 

vind je altijd de meest recente versie, en als het cookiebeleid wijzigt, vragen we je opnieuw om een keuze te maken. 

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites van Mobile Vikings. Vragen of opmerkingen? Contacteer ons dan op 

privacy@mobilevikings.be. 

https://mobilevikings.be/nl/terms-of-use/cookies/
mailto:privacy@mobilevikings.be

