
 

Cookiepolicy 

Algemeen 

De website www.lucies.be  (hierna genoemd “Website”) maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare 
technologieën. Deze cookie policy (hierna “Cookie Policy) wil u als bezoeker informeren over het gebruik 
hiervan. 

Grano Ladies (hierna “wij”, “ons”) wenst er u als bezoeker op te wijzen dat u niet alle cookies hoeft te 
accepteren. Het accepteren ervan maakt namelijk geen voorwaarde uit voor het bezoeken van de Website. 
Bij het weigeren ervan bestaat de mogelijkheid wel dat bepaalde toepassingen van onze website en 
aanvullende services niet optimaal functioneren. 

Gebruikt de verzamelde  

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer 
of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken 
als een soort geheugensteuntje voor een website. Dankzij cookies kan onze Website op een eenvoudige 
manier specifieke informatie over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden. 

Cookies kunnen zowel door Grano Ladies zelf geplaatst worden (“ first party cookies”) als door derden (“ 
third party cookies”). Derdepartijcookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik 
van de Website aan derden verzonden worden. 

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms 
permanent (“persistent” cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) geplaatst. 

Persoonsgegevens en hun gebruik 

In het algemeen wensen wij voor wat betreft de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens en 
uw rechten daaromtrent te verwijzen naar onze Privacy Statement. 

Aangezien sommige van de gebruikte cookies en/of technologieën, die hierna worden beschreven, gegevens 
kunnen bevatten die u mogelijks rechtstreeks of onrechtstreeks identificeren, wordt hierna uiteengezet 
welke soort cookies op deze website gehanteerd worden. 

Welke cookies gebruikt deze website 



• De strikt noodzakelijke cookies 
Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op 
de Website resp. gebruik te maken van de webshop of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, 
te voorzien. 

• Functionele cookies 
Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze Website naar behoren te laten functioneren. De informatie in 
kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar zijn wel noodzakelijk voor 
een nuttig gebruik van de Website. 

• Analytische cookies 
Analytische cookies stellen ons in staat meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker 
omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van onze Website. Op die manier kunnen wij onze Website nog 
beter vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele 
gebruiker, maar wordt gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en te analyseren. 

• Tracking Cookies 
Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is 
ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden 
worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële 
informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden 
ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website 
uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw 
de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud 
wordt geleverd in de door u gewenste taal. 

Lijst van gebruikte cookies 

Hieronder volgt een lijst van de voornaamste cookies die wij gebruiken op de website en de webshop 

  

Domain Cookie name Cookie value CookieExpires 
www.dekeyzer-
ossaer.be 

49ff366c382f2e72d84d3c9a6e5afe36  2018-4-30 
13:57:46 

www.dekeyzer-
ossaer.be 

__utma  2020-4-29 
11:57:52 

www.dekeyzer-
ossaer.be 

__utmc   

www.dekeyzer-
ossaer.be __utmz  2018-10-28 

22:57:52 
www.dekeyzer-
ossaer.be __utmt  2018-4-30 

12:7:46 
www.dekeyzer-
ossaer.be 8812c36aa5ae336c2a77bf63211d899a  

2018-5-19 
11:57:52 

www.dekeyzer-
ossaer.be __utmb  2018-4-30 

12:27:52 

 

  



Meldingen en Aanpassingen 

Grano Ladies is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de 
Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina 
waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige 
wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het 
gebruik van cookies wederom gevraagd worden. 

Cookies uitschakelen 

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de 
verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te 
beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw 
gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien 
niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw 
surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de 
website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt 
gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites 
kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer. 

 


