Cookiestatement
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestandjes die op uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen
door de websites die u bezoekt. Ze worden doorgaans gebruikt om de navigatie op websites efficiënt(er) te
maken. bonprix gebruikt cookies om te onthouden wat zich in uw winkelmandje bevindt, om uw recent
bekeken items te kunnen tonen, relevante producten aan te bevelen en het gebruiksgemak te vergroten bij
een volgend bezoek aan onze website.
Indien uw instellingen cookies blokkeren, zult u nog steeds zonder problemen op onze website kunnen
surfen. Als u echter een bestelling wilt plaatsen of uw account wilt beheren, moet u cookies toestaan – zie
'Cookies beheren' voor meer informatie hierover.

Ons cookiebeleid
Onze cookies slaan geen gevoelige persoonsgegevens op zoals creditcard- of bankkaartnummers,
postadressen of telefoonnummers. We gebruiken gewoon de gecodeerde informatie in elke cookie om uw
winkelervaring nog aangenamer te maken. Deze informatie helpt ons bijvoorbeeld om u tijdens het bladeren
op de site producten aan te bieden die aansluiten bij uw voorkeur.
Om producten te kunnen kopen, uw account te beheren en gebruik te maken van de gepersonaliseerde
functies van onze website, is het belangrijk dat uw computer, smartphone of tablet cookies toestaat. Hoewel
de meeste websites met cookies werken, kunt u er toch voor kiezen om de cookies van onze website te
blokkeren, beperken of verwijderen met behulp van uw browser. In deze rubriek vindt u hoe u te werk moet
gaan. Aangezien elke browser echter verschillend is, neemt u best een kijkje in het Helpmenu van uw
browser om na te gaan hoe u uw cookie-instellingen moet wijzigen.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies waar onze website gebruik van maakt en
waarom.
Cookielabel/ naam

Brondomein

Type cookie

Verlooptijd

JSESSIONID

www.bonprix-fl.be

directe cookie

einde
browsersessie

TEST_
SCHLUESSEL

www.bonprix-fl.be

directe cookie

30 dagen

UID

www.bonprix-fl.be

directe cookie

3650 dagen (ca.
10 jaar)

Waar de cookie
verschijnt
homepage;
eenvoudige login;
eenvoudige
registratie;
verlanglijstje;
bestelpagina;
catalogus
bestellen; mijn
bonprix;
winkelmandje;
artikellijst; pagina
artikeldetails;
afrekenen
value tekenreeks
met cijfers en
letters

Omschrijving
value tekenreeks
met cijfers en
letters

test key;
value - geheel
getal (xxx)

value - lang
geheel getal

Doel
De server van bonprix kan
vertragen als vele
gebruikers tegelijkertijd de
shop bezoeken. Om dit
tegen te gaan, kent de
server de gebruiker een ID
toe, die het serversysteem
in staat stelt om de
volgende vrije server te
bepalen voor de
gebruiker. Deze cookie
onthoudt de ID.
Zogenaamde A/B-tests
worden uitgevoerd om
nieuwe functies en/of layouts te optimaliseren.
Deze tests worden slechts
bij een bepaalde groep
gebruikers uitgevoerd.
Deze cookie bepaalt aan
de hand van het
klantnummer of deze
gebruiker tot de testgroep
behoort. Indien dit het
geval is, krijgt de
gebruiker de nieuwe
functies en/of lay-outs te
zien.
Deze cookie wordt
opgeslagen bij gebruikers
die voor het eerst de
website bezoeken en
wordt gebruikt om hen en
hun browers te
herkennen.

Cookielabel/ naam

Brondomein

Type cookie

Verlooptijd

Waar de cookie
verschijnt

value - geheel
getal (xx)

blade

www.bonprix-fl.be

directe cookie

einde
browsersessie

newsletter
Permission

www.bonprix-fl.be

directe cookie

3600 dagen

recommendations
ForLast
ViewedBundles

www.bonprix-fl.be

directe cookie

5 dagen

format =
":xxxxxxx:xxx
xx..."
(x: [0-9])

viewedBundles

www.bonprix-fl.be

directe cookie

5 dagen

format =
":xxxxxxx:xxx
xx..."
(x: [0-9])

wkorbId

www.bonprix-fl.be

directe cookie

einde
browsersessie

value tekenreeks
met cijfers,
letters,
koppeltekens

trackRef

www.bonprix-fl.be

directe cookie

minder dan 1
minuut

trackSk

www.bonprix-fl.be

directe cookie

einde
browsersessie

selected

www.bonprix-fl.be

directe cookie

~ 2 uur

Basket,
C_Basket

www.bonprix-fl.be

directe cookie

1 dag

SavedBasket,
C_SavedBasket

www.bonprix-fl.be

directe cookie

3 maanden

25.06.14

homepage;
eenvoudige login;
eenvoudige
registratie;
verlanglijstje;
bestelpagina;
catalogus
bestellen; mijn
bonprix;
winkelmandje;
artikellijst; pagina
artikeldetails;
afrekenen
value tekenreeks
met cijfers en
letters

Omschrijving

voor user ID
(cookie wordt
gedownload
wanneer een link
wordt aangeklikt
voor een paginaelement dat als
een referentie
wordt beschouwd,
bv. logo)
voor user ID
(cookie wordt
gedownload
wanneer een hero
link voor een
bepaalde categorie
wordt
geselecteerd)
voor user ID
(cookie wordt
gedownload
wanneer een item
van het
verlanglijstje wordt
verwijderd)
voor user ID
(cookie wordt
gedownload
wanneer een item
aan het
winkelmandje
wordt toegevoegd;
waarde wordt
geüpdatet bij
verdere
toevoegingen)
Cookie wordt
aangemaakt
als een artikel in
het winkelmandje
wordt opgeslagen
om later te kopen.

geeft aan of
de gebruiker
aangemeld is
voor de
newsletter
(value =
granted), of
niet (waarde
= 1)

geeft een
referentie aan
op de site
(tekenreeks;
bv. logo, tab5
enz.)

value - geheel
getal
(category
code?)

value = 0

geeft
informatie
over de
producten in
het
winkelmandje
(timestamp,
productcode,
maat)

geeft informatie
over de producten
in het
winkelmandje
(timestamp,
productcode,
maat)

Doel
Deze cookie slaat de
laatste twee tekens op van
een IP-adres. Wanneer
een technische fout
optreedt, herkent deze
cookie de betrokken
server en kan de fout
vlotter verholpen worden
Gebruikers die een eerste
keer de website van
bonprix bezoeken, krijgen
een pop up te zien
waarmee ze zich kunnen
aanmelden voor de
newsletter van bonprix. Dit
bericht mag niet
verschijnen als de
gebruiker al klant is. Deze
cookie onthoudt de keuze
van de gebruiker.
Deze cookie onthoudt
artikelen die vergelijkbaar
zijn met de laatst bekeken
items in de bonprix shop.
Hierdoor kan bonprix
interessante
aanbevelingen doen.
Deze cookie onthoudt de
laatst bekeken artikelen in
de bonprix shop. Hierdoor
kan bonprix interessante
aanbevelingen doen.
Elke bezoeker krijgt een
sessie toegewezen. Deze
cookie onthoudt de ID van
de respectieve sessie.
Hierdoor kan bonprix
winkelmandjes
vernieuwen die nog niet
werden verstuurd wanneer
de gebruiker de shop
opnieuw bezoekt. Elk ID is
minstens één uur geldig.
Registreert interacties van
shopgebruikers.

Deze cookie onthoudt op
welke manier een item
aan het winkelmandje
wordt toegevoegd. Zo
kunnen items bijvoorbeeld
via de bestelkaart of via
de zoekfunctie worden
toegevoegd.
Onthoudt de
gebruikerselectie die
gemaakt werd voor de
bestelfunctie op de
verlanglijstpagina.
Onthoudt wat er zich op
dat moment in het
winkelmandje bevindt,
zodat de gebruiker het
later opnieuw kan openen
(via de cookie).

Onthoudt wat er in het
winkelmandje wordt
opgeslagen, zodat dit
(door de cookie) voor de
gebruiker later weer
zichtbaar is.
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Cookielabel/ naam

Brondomein

Type cookie

Verlooptijd

Waar de cookie
verschijnt

Login

www.bonprix-fl.be

directe cookie

360 dagen

loginEmail

www.bonprix-fl.be

directe cookie

360 dagen

idem Login

value - e-mail
gebruiker

LoginFName

www.bonprix-fl.be

directe cookie

360 dagen

idem Login

value voornaam
gebruiker

LoginLight
HeavyMarker

www.bonprix-fl.be

directe cookie

360 dagen

idem Login

value:
{light, heavy}

LoginName

www.bonprix-fl.be

directe cookie

360 dagen

idem Login

value "user_first_na
me+
user_last_na
me"

LoginSalutation

www.bonprix-fl.be

directe cookie

360 dagen

idem Login

value aanhef
gebruiker

PHPSESSID

www.bonprixservice.
de

directe cookie

einde
browsersessie

‘service’ sectie van
de website

value tekenreeks
met cijfers en
letters

_pk_id.11.a145

www.bonprixservice.
de

directe cookie

2 jaar

_pk_ref.11.a145

www.bonprixservice.
de

directe cookie

~ 6 maanden

25.06.14

voor user ID
(gedownload na
[eenvoudige]
login/registratie)

Omschrijving
value tekenreeks

Doel
Deze cookie onthoudt het
klantnummer na een
succesvolle login.
Hierdoor herkent bonprix
de gebruiker en kan zijn
verlanglijstje getoond
worden zonder dat hij
opnieuw zijn logingegevens moet invoeren.
Deze cookie onthoudt het
e-mailadres van de
gebruiker dat hij opgaf bij
zijn registratie. Hierdoor
kan bonprix vooraf al de
velden invullen die een emailadres vereisen (bv.
om een review te
schrijven).
Deze cookie onthoudt de
voornaam die de
gebruiker opgaf bij zijn
registratie. Hierdoor kan
bonprix vooraf al de
velden invullen die een
voornaam vereisen (bv.
om een review te
schrijven).
Er bestaan diverse
manieren om uzelf als
gebruiker van bonprix te
identificeren. Omdat deze
login-opties voortdurend
verbeterd en
geoptimaliseerd worden,
onthoudt deze cookie de
gebruikte login-optie
zonder enige verwijzing
naar de
gebruikersgegevens.
Deze cookie onthoudt de
voor- en achternaam die
de gebruiker opgaf bij zijn
registratie. Hierdoor kan
bonprix vooraf de velden
invullen die een vooren/of achternaam vereisen
(bv. om een review te
schrijven).
Deze cookie onthoudt de
persoonlijke aanhef die de
gebruiker opgaf bij zijn
registratie. Hierdoor kan
bonprix vooraf de velden
invullen die een
persoonlijke aanhef
vereisen (bv. om een
review te schrijven).

value tekenreeks
met groepen
van cijfers en
letters,
gescheiden
door punten
value - html
gecodeerde
url van
bezochte
pagina (bv.
homepage
link met
jsessionid en
workbld als
parameters)
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Cookielabel/ naam

Brondomein

Type cookie

Verlooptijd

Waar de cookie
verschijnt

Omschrijving

Doel

_pk_ses.11.a145

www.bonprixservice.
de

directe cookie

1 uur

value = "*"

fe_typo_user

www.bonprixservice.
de

directe cookie

einde
browsersessie

value tekenreeks
met cijfers en
letters

WeikatecSessionId

bonprix.zoomoviewer.com

directe cookie

einde
browsersessie

CatalogueStyles
Found

www.bonprix-fl.be

directe cookie

Entry

www.bonprix-fl.be

directe cookie

LastVisitedShop

www.bonprix-fl.be

directe cookie

Controleert de laatst
geopende shop voor
optimalisatiedoeleinden.

NoLogin

www.bonprix-fl.be

directe cookie

Deze cookie onthoudt
beoordelingen die
gemaakt zijn zonder
gebruikers-verificatie.

redirectshop

www.bonprix-fl.be

directe cookie

viewedstyles

www.bonprix-fl.be

directe cookie

Deze cookie onthoudt de
nieuwe webshop URL als
een gebruiker door een
meertalige bonprix shop
browset. De nieuwe URL
wordt opgebouwd volgens
de voordien geselecteerde
taal en gebruikt om de
gebruiker naar de juiste
shop te brengen.
Deze cookie onthoudt de
laatst bekeken artikelen in
de bonprix shop. Hierdoor
kan bonprix interessante
aanbevelingen doen.

__ga

www.bonprix-fl.be,
www.bonprixservice.
de

directe cookie

25.06.14

link naar XXL
zoom op
artikeldetail-pagina

value tekenreeks
met cijfers en
letters

Deze cookie wordt
gebruikt om een
onderscheid te maken
tussen web- en
catalogusartikelen
wanneer een gebruiker
een onvolledig
artikelnummer heeft
ingevoerd (bv. zes in
plaats van acht tekens).
Bovendien is het
onmogelijk om in dat geval
de beschikbaarheidsstatus te tonen. Deze
cookie onthoudt het
opgegeven artikelnummer
en bepaalt de
beschikbaarheid.
Bepaalt de link in
advertenties die
gebruikers aangeklikt
hebben om naar de shop
te gaan.

einde
browsersessie

730 dagen (ca. 2
jaar)

homepage;
eenvoudige login;
eenvoudige
registratie;
verlanglijstje;
bestelpagina;
catalogus
bestellen; mijn
bonprix;
winkelmandje;
artikellijst; pagina
artikeldetails;
afrekenen, service

value tekenreeks

Google Analytics
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Flash cookies (of Local Shared Objects)
Bepaalde inhoud van onze video’s en productafbeeldingen tonen we met behulp van Adobe Flash Player.
Adobe gebruikt Flash cookies (ook bekend als Local Shared Objects) om uw winkelervaring nog
aangenamer te maken door een zoomfunctie te kunnen kiezen bij video’s of detailweergaven van
productfoto's. Flash cookies worden veelal op dezelfde manier op uw computer opgeslagen als gewone
cookies, maar uw browser beheert ze anders. Als u een Flash cookie wilt blokkeren of verwijderen,
zie Adobe Flashplayer beveiligingsinstellingen.
Denk eraan dat als u Flash cookies blokkeert, sommige inhoud op de site niet opgevraagd kan worden,
zoals sommige video’s en detailweergaven van productfoto’s.

Indirecte cookies (afkomstig van andere websites)
Wanneer u onze website bezoekt, zult u merken dat sommige cookies gedownload werden die niet
afkomstig zijn van ons, maar van andere websites. Als u bijvoorbeeld een van onze webpagina’s bezoekt die
links of inhoud van bv. YouTube, Facebook of Twitter bevat, krijgt u mogelijk cookies toegestuurd van deze
websites. We controleren de instelling van deze cookies niet en stellen dan ook voor dat u een kijkje neemt
op de websites van deze derden voor meer informatie over deze cookies en hoe u ze moet beheren.
Daarnaast werken we samen met een aantal zorgvuldig uitgekozen reclamebedrijven die cookies op uw
apparaat kunnen downloaden tijdens uw bezoek. Deze zijn bedoeld om diverse producten en diensten aan
te bieden naargelang uw interesses. Als u dit liever niet wilt, ga dan naar de Network Advertising Initiative
website. Merk op dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de Network Advertising Initiative
website.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies waarvan andere website gebruik maken tijdens
het bladeren op onze site en waarom. Merk op dat de namen van de cookies afkomstig van deze websites
kunnen wijzigen.
Cookielabel/
-naam

Brondomein

Type
cookie

Verlooptijd

Waar de cookie
verschijnt

dis

.criteo.com

indirecte
cookie

6 maanden

voor user ID
(behalve
productlijst,
bestelpagina, mijn
bonprix) )

evt

.criteo.com

indirecte
cookie

6 maanden

udc

.criteo.com

indirecte
cookie

6 maanden

udi

.criteo.com

indirecte
cookie

1 dag

uic

.criteo.com

indirecte
cookie

6 maanden

25.06.14

Omschrijving
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Cookielabel/
-naam

Brondomein

Type
cookie

Verlooptijd

Waar de cookie
verschijnt

Omschrijving

uid

.criteo.com

indirecte
cookie

5 jaar

OACBLOCK

.criteo.com

indirecte
cookie

28 dagen

OACCAP

.criteo.com

indirecte
cookie

28 dagen

acdc

.criteo.com

indirecte
cookie

~ 5 maanden

cookies waarschijnlijk gedownload tijdens een andere
browsersessie voor een andere website die criteo gebruikt
(nadat alle browsercookies verwijderd zijn, worden deze niet
meer gedownload)

OASCCAP

.criteo.com

indirecte
cookie

einde
browsersessie

cookie wordt pas gedownload nadat alle browsercookies
verwijderd zijn

__uu

.hurra.com

indirecte
cookie

1 jaar

voor user ID

fr

.hurra.com

indirecte
cookie

einde
browsersessie

idem __uu

slechts gedownload wanneer een specifieke
artikeldetailpagina bekeken wordt, waarna het opgeslagen
wordt op alle andere pagina’s als __uu

Share tools voor sociale netwerken
Onze website geeft u de mogelijkheid om inhoud te ‘delen’ met vrienden via sociale netwerken, zoals
Facebook, Twitter en Pinterest. Het is mogelijk dat u cookies ontvangt van deze websites. We controleren de
instelling van deze cookies echter niet en stellen dan ook voor om dat u een kijkje neemt op de websites van
deze derden voor meer informatie over hun cookies en hoe u ze moet beheren.

Cookies beheren
Als u cookies uitschakelt op uw computer, smartphone of tablet, kunt u op bepaalde onderdelen van onze
website alleen maar browsen en niet winkelen. U zult geen items kunnen bestellen of toevoegen aan uw
winkelmandje en uw account beheren is evenmin mogelijk.

Afmelden cookies
Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder 'Help' in de toolbar van de
meeste browsers.

25.06.14
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