
Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden bewaard wanneer u websites bezoekt. 
In dat tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalkeuze voor die website. Wanneer u de 
website opnieuw bezoekt, wordt het cookie teruggestuurd naar de betrokken website. Die herkent zo uw 
browser en kan dan bijvoorbeeld uw inloggegevens onthouden. 

De cookies hebben doorgaans ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch 
gewist wanneer u uw browser sluit (dat noemen we sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer 
blijven staan, soms zelfs totdat u ze manueel verwijdert (dat noemen we permanente cookies). 

bpost bank nv, beheerder van deze website, maakt gebruik van essentiële cookies die strikt noodzakelijk 
zijn voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Zo maken ze het mogelijk 
om essentiële informatie bij te houden wanneer u een van de formulieren op deze website invult, maar ook 
om over bezoekersstatistieken te beschikken voor de verschillende bezochte pagina's. Deze statistieken zijn 
nodig om het bezoekersvolume te voorspellen en ervoor te zorgen dat de website steeds over de nodige 
middelen beschikt zodat u ze kunt bezoeken. 

Welke cookies worden op www.Krefima.be gebruikt? 

Hierna vindt u de belangrijkste cookies die wij gebruiken en de functie ervan. 

Deze cookies mogen niet geweigerd worden, indien u op WWW.Krefima.be wenst te surfen. 

 Naam Derde Vervaldatum Doel 

_ga Google 2 jaar Maakt het mogelijk om 
de anonieme bezoeken 
aan de webpagina's te 
tellen (afgezwakte 
versie van Google 
Analytics) om het 
bezoekersvolume van de 
servers te beheren 

_gid Google 24 uur Maakt het mogelijk om 
de anonieme bezoeken 
aan de webpagina's te 
tellen (afgezwakte 
versie van Google 
Analytics) om het 
bezoekersvolume van de 
servers te beheren 

_gat Google 1 minuut Overbelasting van de 
website vermijden 
(prestatie) 

Hoe kan ik zien welke cookies op mijn toestel staan en hoe kan ik ze verwijderen? 

We wijzen u erop dat u via de instellingen van uw browser ook de criteria voor het aanvaarden van cookies 
kunt wijzigen. Die instellingen zijn meestal toegankelijk via het menu 'Optie' of 'Voorkeuren' van uw 
browser. Voor een beter begrip van die instellingen raden we u aan om de volgende links of de tab 'Help' 
van uw browser te raadplegen: 

• Cookies in Internet Explorer
• Cookies in Mozilla Firefox
• Cookies in Chrome

http://www.krefima.be/nl/
http://windows.microsoft.com/fr-be/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&hlrm=en


• Cookies in Safari 
 

https://support.apple.com/fr-be/HT201265



