
 
COOKIE POLICY 

 
 
Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf 
van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker 
kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen 
te vergemakkelijken. Toch raden wij u aan nooit wachtwoorden op te slaan. Indien u dit toch toepast, 
kan MamaBella nooit aansprakelijk gesteld worden van eventueel misbruik, onder welke vorm ook. 
Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik 
van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik hiervan. Cookies kunnen 
worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. 
 
Type cookies: 

- First-party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment 
bezocht wordt door de gebruiker (bv: cookies geplaatst door www.mamabella.be ).  
 

- Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die 
van die van MamaBella. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie 
plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (bv: cookies geplaatst door Google, 
Twitter en Facebook).  
 

- Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert 
(bv: cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelkarretje). Functionele cookies zijn 
logischerwijs first party cookies.  
 

- Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, 
targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische 
ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan 
welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met 
sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website 
via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten 
toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde 
advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden 
houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele 
cookies kunnen first party of third party cookies zijn.  
 

- Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de 
duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die 
deze cookie heeft geplaatst (bv: cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, 
Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.  
 

- Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te 
vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint 
wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm 
sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie 
cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.  

  



Meer specifiek gebruiken we volgende cookies: 
- Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies) 
- Google Analytics (analytische cookies) 
- Adobe (analytische cookies) 
- Facebook (tracking cookies) 
- Google Adwords (tracking cookies) 
- First-Party Cookies (geplaatst door MamaBella) 
- Third-Party Cookies (geplaatst door Google, Facebook en Instagram) 

 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door 
Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe 
gebruikters de site gebruiken De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de 
website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers 
in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, 
rapporten over de website-activiteit en het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie 
namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover 
Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende 
instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle mogelijkheden van 
de website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het 
verwerken van informatie door Google op wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 
 
Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden 
op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het 
verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq 
 
Bewaartermijn gegevens 
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur 
zoals deze bij wet is bepaald. Dit onder andere om te voldoen op gebied van boekhoudkundige 
bepalingen. 
 
Toepasselijk recht 
Op deze voorwaarden is het Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van 
de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens 
wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 
 
 
 


