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Akzo Nobel N.V. 
Legal Group 

Cookiebeleid 
 
De is de voorlichtingspagina van deze website (de "website") over cookies. Voor meer informatie over hoe 

wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt of met AkzoNobel 

communiceert, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.  

Wat zijn Cookies? 
Om u een betere service te bieden bij het bezoeken van een website gebruiken de meeste sites cookies; 

dit is een handige technologie voor het verzamelen en gebruiken van informatie die websites 

gebruiksvriendelijker maakt. Cookies zijn stukjes tekst die op de harde schijf van uw computer worden 

geplaatst wanneer u de website bezoekt. Tijdens uw bezoek stuurt de cookie gegevens naar AkzoNobel. 

Wat doen ze? 
Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om ons te laten weten of u de website al eens eerder heeft bezocht of 

een nieuwe bezoeker bent. Dit helpt ons ook uw online ervaring te verbeteren wanneer u onze website 

bezoekt. 

Toestemming voor het gebruik van cookies op onze site 
Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een pop-upvenster in beeld met informatie over het 

opslaan van cookies op de harde schijf van uw computer.  

 

In het bericht dat verschijnt, wordt ons cookiebeleid kort uitgelegd. Door op "Cookies accepteren" te 

klikken, accepteert u de cookies die in dit cookiebeleid zijn gespecificeerd. Als u wilt dat er geen cookies 

worden geplaatst, behalve de strikt noodzakelijke, klikt u op de knop "Alles weigeren". Klik op "Cookies-

instellingen" om uw voorkeur voor cookies in te stellen.  

 

Nadat u uw cookie-voorkeuren hebt geselecteerd, kunt u deze in een later stadium altijd wijzigen door op 

de knop "Cookie-instellingen" hier en onderaan deze website klikken en via dit cookievoorkeurencentrum 

uw cookievoorkeuren aanpassen.  

 

 

Typen cookies die we kunnen gebruiken en waarvoor ze 
worden gebruikt 
AkzoNobel gebruikt verschillende soorten cookies. We vinden het erg belangrijk dat u weet welke 

gegevens AkzoNobel verzamelt met welke cookies, en met welk doel we de cookies gebruiken. Hieronder 

vindt u een overzicht van de soorten cookies die kunnen worden gebruikt. 

 

 

 

Strikt noodzakelijke cookies 

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om de basisfunctionaliteiten van de website aan te bieden en 

kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze leveren de service die u op de website hebt 

Cookie-instellingen  

https://www.akzonobel.com/privacy_statement.aspx
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aangevraagd en onthouden uw cookie-instellingen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te 

blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet 

werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op. 

 

 

 

Prestatiecookies 
 

We gebruiken prestatiecookies om bezoeken en verkeersbronnen te tellen, zodat we de prestaties van 

onze site kunnen meten en verbeteren. Het verschaft ons inzicht in hoe bezoekers op onze Website 

terechtkomen, hoe en hoe lang ze deze gebruiken en hoe we hun ervaring kunnen verbeteren. Alle 

informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. We gebruiken deze 

cookies om verschillende ontwerpen en functies voor onze websites te testen en ook om bij te houden 

hoe bezoekers de websites bereiken. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze 

website hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren. 

 

 

 

 

Functionele cookies 
 

Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze 

kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wier diensten we aan onze pagina's 

hebben toegevoegd.  Deze cookies helpen ons onze advertenties te verbeteren en verzamelen 

informatie over uw surfgedrag zodat we onze inhoud en advertenties zo relevant mogelijk kunnen 

maken voor u en uw interesses. Deze cookies worden ook gebruikt om ons te helpen de effectiviteit van 

onze advertentiecampagnes te meten door het aantal klikken bij te houden. De cookies onthouden 

welke websites u bezoekt en gebruiken deze informatie om u toegang te geven tot op maat gemaakte 

inhoud op onze website en om u meer gepersonaliseerde advertenties te tonen wanneer u andere 

websites bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige of alle diensten op deze website 

mogelijk niet naar behoren.  

 

 

 

Doelgerichte cookies 
 

Deze cookies kunnen via onze website worden geplaatst door onze reclamepartners. Ze kunnen door 

deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante 

advertenties op andere sites te tonen. Deze cookies slaan geen direct persoonlijke informatie op, maar 

zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet 

toestaat, krijgt u minder gerichte advertenties te zien. 
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Cookies voor social media 

Deze cookies worden geplaatst door verschillende social media-diensten die we aan de website 

hebben toegevoegd om u in staat te stellen onze inhoud met uw vrienden en netwerken te delen. 

Deze social media-diensten kunnen cookies gebruiken om te zien of u bent ingelogd en om inhoud te 

'liken' of door te sturen naar uw vrienden.  Ze kunnen uw browser volgen op andere sites en een 

profiel van uw interesses opbouwen. Afhankelijk van uw instellingen kunnen deze derden uw 

informatie gebruiken voor hun eigen doeleinden, zoals reclame. Dit kan van invloed zijn op de inhoud 

en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt. Als u meer wilt weten over het gebruik van 

gegevens door deze social media-diensten, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze 

platforms. Als u deze cookies niet toestaat, kunt u deze hulpprogramma's om inhoud te delen mogelijk 

niet gebruiken of zien. 

Alternatieve manieren om cookies te beheren, uit te 
schakelen en te verwijderen 
 

U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen wanneer cookies naar 

uw apparaat worden verzonden. 

Klik op een van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Houd er 

rekening mee dat u op sommige websites uw voorkeuren opnieuw moet instellen of opnieuw moet 

inloggen na het verwijderen van cookies. 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Apple Safari 

 

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen (inclusief die cookies die nodig zijn om u de website te 

verschaffen), kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Als u de cookies die 

wij gebruiken uitschakelt, kan dit van invloed zijn op uw algehele gebruikerservaring op de website. Het is 

mogelijk dat u bepaalde delen van een AkzoNobel-website niet kunt bezoeken of dat u geen 

gepersonaliseerde informatie ontvangt wanneer u een AkzoNobel-website bezoekt. Ook het opslaan van 

aangepaste instellingen zoals inloggegevens kan stoppen. 

 

Als u de website op verschillende apparaten gebruikt (bijvoorbeeld je computer, smartphone en tablet), 

zorg er dan voor dat elke browser op elk apparaat is ingesteld met de gewenste cookievoorkeuren. 

 

http://windows.microsoft.com/EN-US/windows7/Change-Internet-Explorer-9-Privacy-settings
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://support.apple.com/kb/PH5042

