Cookies
Wij maken het surfen op onze website graag makkelijker en leuker!
Daarom hebben wij de hulp van cookies ingeschakeld. Met deze cookies zorgt White Ivory er
namelijk voor dat je niet iedere keer dezelfde gegevens in hoeft te vullen als je onze website vaker
bezoekt. Ook zorgen cookies ervoor dat je niet telkens dezelfde informatie ontvangt als je vaker op
onze site komt. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je
bezoek aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je meer weet of hoe en
waarom wij cookies gebruiken.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn tekstbestanden die jouw computer of mobiele apparaat opslaat. Dit gebeurt wanneer je
onze website/webwinkel gebruikt.
Cookies van derden
Ook worden er via onze website/webwinkel cookies geplaatst van derde partijen. Op het gebruik van
cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van
toepassing.
Wij maken gebruik van de volgende cookies:
ü Cookies t.b.v. het functionele van de website

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan
functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen.
ü Cookies t.b.v. statistieken
Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel
gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het
voordeel van onze gebruikers.
ü Cookies t.b.v. social media ü

Cookies t.b.v. marketing

Dit doen we zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke
aanbiedingen kunnen doen.
ü Cookies t.b.v. interesses ü Overige cookies
Uitschakelen van cookies
Iedereen kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Het kan dan zijn dat
je problemen ondervindt tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij je
contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.
Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van de internetbrowser kijken hoe je
alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er
een cookie wordt opgeslagen.

Hoe kun je cookies handmatig uitzetten?
Cookies kun je zeer eenvoudig handmatig in iedere browser uitschakelen.
Let op! Als je de cookies uitschakelt, zullen je gebruikersnamen en wachtwoorden op geen enkele
website meer onthouden worden. Lees onderstaand hoe je per webbrowser de cookies uitschakelt:
Firefox

1. Open Firefox.
2. Klik op de ‘Alt’-toets op je toetsenbord.
3. Kies in de menubalk die bovenaan in je scherm verschijnt voor ‘Extra’ en daarna ‘Opties’.
4. Ga vervolgens naar het tabblad ‘Privacy’.
5. Kies na ‘Firefox zal’ voor ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis’. Vink hier je voorkeuren
aan en sla deze vervolgens op.
Internet Explorer
1. Open Internet Explorer.
2. Kies in het menu voor de optie ‘Extra’ en vervolgens de optie ‘Internet Opties’. 3. Klik op het
tabblad ‘Privacy’.
4. Onder de knop ‘Advanced’ kun je je gewenste opties aanvinken en opslaan.
Google Chrome
1. Open Google Chrome.
2. Klik op het gereedschap icoon.
3. Kies voor ‘Opties’.
4. Kies op het tabblad ‘Geavanceerde opties’ voor Instellingen voor inhoud.
5. Op het tabblad ‘Cookies’ kun je vervolgens de aanbevolen opties aanvinken en opslaan.
Safari
1. Open Safari.
2. Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu en klik op ‘Beveiliging’. (Het taakmenu bevindt zich
rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel.)
3. Vink in het gedeelte ‘Cookies accepteren’ aan of en wanneer Safari cookies van websites mag
accepteren. Klik voor meer informatie over de opties op de knop met het vraagteken.
4. Als je meer wilt weten over de cookies die worden opgeslagen op je computer, klik je op
‘Cookies tonen’.

Privacy policy White Ivory
Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals je hierboven
hebt kunnen lezen. In ons privacy policy kun je hierover meer lezen.
Wij zullen bovenstaande verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze
website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de
cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt
deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

