
Cookiebeleid

Dit is de cookie informatiepagina voor deze website (de “website”). Meer informatie over de manier waarop 
wij je persoonsgegevens verwerken wanneer je onze website bezoekt of communiceert met AkzoNobel, vind 
je in onze Privacyverklaring [1].

Wat zijn cookies?

Om je beter van dienst te kunnen zijn tijdens je bezoek aan de website worden cookies gebruikt. Cookies 
bevatten technologie om gegevens te verzamelen voor eenvoudiger gebruik van de website. Cookies zijn 
kleine stukjes tekst die op de harde schijf van je pc worden bewaard als je de website bezoekt. Tijdens je 
bezoek geeft de cookie gegevens door aan AkzoNobel.

Wat doen ze precies?

Wij gebruiken cookies, bijvoorbeeld om ons te vertellen of je onze website al eens eerder hebt bezocht, dan 
wel dat je een nieuwe bezoeker bent. Zo kunnen we je online ervaring verbeteren bij het bezoek aan onze 
website.

Toestemming voor het gebruik van cookies op onze website

Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een pop-up venster over het plaatsen van cookies op de harde 
schijf van je pc. Het bericht dat verschijnt, verklaart in het kort ons cookiebeleid. Door te klikken op “Ik ga 
akkoord” accepteer je de cookies die vermeld zijn in het cookiebeleid. Je kunt ook klikken om je 
voorkeursinstellingen voor cookies te kunnen opgeven.

Als je niet wilt dat wij cookies plaatsen, vragen we je de website te verlaten.

Pop-up toestemming voor cookies

Types cookies die wij gebruiken en waarvoor ze dienen

AkzoNobel gebruikt verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je weet welke gegevens 
AkzoNobel met cookies verzamelt en dat je weet welke cookies we gebruiken en voor welk doeleinden. 
Hieronder vind je een overzicht van het type cookies dat we gebruiken.

Types 
cookies

Beschrijving

Functionele 
cookies

Deze cookies zijn nodig om de basisfuncties van de website te kunnen aanbieden, de 
gevraagde dienst op de website te leveren en je cookie-instellingen te herkennen.

https://www.flexa.nl/nl/privacy-policy


Analytische 
cookies

De analytische cookies waarvan AkzoNobel gebruik maakt, zijn zogenoemde Google 
Analytics cookies. Google Analytics is een internetanalysedienst die Google Inc. (Google) 
aanbiedt. Google plaatst cookies en gebruikt gebundelde statistische informatie van deze 
cookies om AkzoNobel inzicht te geven in de manier waarop bezoekers de website 
gebruiken. De verzamelde data in Google Analytics wordt gebruikt om te analyseren hoe 
onze bezoekers de website beleven en hoe we de website kunnen verbeteren. We zijn een 
verwerkersovereenkomst aangegaan om te garanderen dat Google deze informatie alleen aan 
derden mag doorgeven als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de 
informatie uit naam van Google verwerken. Google brengt uw IP-adres niet in verband met 
andere gegevens die in het bezit zijn van Google. Meer informatie over Google Analytics 
vind je hier [2].

Tracking 
cookies

Tracking cookies zijn cookies die de website en onze communicatie aanpassen aan je 
voorkeuren. Bij het browsen op de website van AkzoNobel accepteer je de plaatsing van 
cookies door AkzoNobel die niet strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de functies van 
de website. Deze cookies worden gebruikt om je locatie-instellingen te herkennen of om je 
aangemeld te houden op beveiligde delen van de website nadat je de browser hebt afgesloten. 
Deze cookies volgen ook waarop je klikt en welke voorkeuren je wellicht hebt. Hierdoor kan 
AkzoNobel je op een gerichtere manier benaderen.

Alternatieve manieren om cookies te reguleren, te deactiveren en te wissen

Je kunt het blokkeren van cookies instellen of je erop laten attenderen als er cookies aan je apparaat worden 
doorgegeven.

Klik op een van de links hieronder om de handleiding van je browser te bekijken. Denk eraan dat je je 
voorkeuren opnieuw moet instellen of opnieuw moet inloggen op sommige websites na het wissen van 
cookies.

Internet Explorer [3]
Mozilla Firefox [4]
Google Chrome [5]
Apple Safari [6]

Wanneer je helemaal geen cookies wenst te aanvaarden (waaronder cookies die nodig zijn om je de website 
te leveren), kun je de browser instellen om alle cookies te deactiveren. Als je de cookies die wij gebruiken 
deactiveert, kan dit effect hebben op je gebruikerservaring zolang je op de website bent. Misschien kun je 
bepaalde onderdelen van een AkzoNobel website niet bezoeken, of geen gepersonaliseerde informatie 
ontvangen bij je bezoek aan een website van AkzoNobel. Ook het bewaren van specifieke instellingen zoals 
inloggegevens kan ophouden.

Wanneer je de website met verschillende apparaten oproept (bijv. pc, smartphone, tablet, enz.) moet je 
ervoor zorgen dat elke browser op ieder apparaat correct is ingesteld op je cookievoorkeuren.

close

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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
https://www.flexa.nl/printpdf/802#


Ontdek decoratietrends en -ideeën in onze nieuwe maandelijkse nieuwsbrief

Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens door AkzoNobel, met inbegrip van andere 
bedrijven binnen de AkzoNobel Group en entiteiten die namens hen optreden.

Vink aan om akkoord te gaan met het privacybeleid.

Ik stem ermee in dat ik de gepersonaliseerde nieuwsbrief van Flexa ontvang, dat ik word geïnformeerd over 
producten (en diensten) van AkzoNobel, met inbegrip van andere bedrijven binnen de AkzoNobel Group... 
Lees verder . Lees meer over evenementen en acties (waaronder aanbiedingen en kortingen), waartoe 
AkzoNobel mijn persoonlijke gegevens kan analyseren, met inbegrip van de voorkeuren die ik aan 
AkzoNobel heb doorgegeven, mijn online- en offline gedane aankopen en mijn geregistreerde gebruik van 
websites en apps van AkzoNobel. AkzoNobel kan per post contact met mij opnemen of via e-mail, sms, 
apps, sociale media of andere communicatiekanalen die door mij beschikbaar zijn gesteld. Wat betekent dit?

Selecteer het vakje om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Abonneren 
Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, verwijzen wij u naar onze 
privacyverklaring.
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