
Cookiebeleid FE Interieur BV 
 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst 
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van 
uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. 
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts 
een machine identificeren. 
 
Soorten cookies 
 
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en 
die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de 
gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld 
formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.  
 
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van 
derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies 
van Facebook. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming 
geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar 
deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. 
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een 
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van 
uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de 
help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct 
kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
 
In deze website worden de volgende cookies gebruikt: 
 

• Datr – third party cookie van Facebook – 2 jaar bewaartermijn –  
marketingcookie – doeleinde: fraudepreventie 
 

• Sb – third party cookie van Facebook – 2 jaar bewaartermijn –  
marketingcookie – doeleinde: opslaan van browsergegevens 
 

• _GRECAPTCHA – third party cookie van Google – 6 maanden bewaartermijn –  
functionele cookie – doeleinde: wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen 
mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik 
van de website te maken. 
 

• OptanonAlertBoxClosed & OptanonConsent – first party cookie – 1 jaar bewaartermijn 
–  strikt noodzakelijk – doeleinde: om te bepalen als de bezoeker cookies accepteert 
 
 

  



Cookies uitschakelen 
 
U bent als bezoeker van onze website niet verplicht om cookies te aanvaarden. U kunt onze 
website blijven bezoeken en gebruiken, ook als u cookies heeft uitgeschakeld. Hou er wel 
rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt de grafische elementen van de website 
misschien zullen wijzigen, of dat u bepaalde applicaties niet of niet naar behoren zult kunnen 
gebruiken. 
 
Als u niet wilt dat onze website cookies op uw computer plaatst, kunt u dit uitschakelen in uw 
browser via de browserinstellingen: 
 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies 

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 
• Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-

voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen 
• Safari:  https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL 

 
Hou er wel rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt de grafische elementen van de 
website misschien zullen wijzigen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. 
 


