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INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van de andere gebruikers van onze website. Zo 
kunnen wij u een aangename internetervaring bieden wanneer u onze website bezoekt en kunnen wij onze 
website ook voortdurend verbeteren. Door deze website verder te bekijken, stemt u in met het gebruik van 
cookies.

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat we bewaren in uw browser of op de harde schijf van 
uw computer wanneer u daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde 
schijf van uw computer.

Wij gebruiken onderstaande cookies:

Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze 
website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde zones van 
onze website, online aankopen te doen of gebruik te maken van onze e-facturen.

Analytische cookies en prestatiecookies. Deze cookies geven ons de mogelijkheid om bezoekers te 
herkennen, het aantal bezoekers te tellen en na te gaan wat onze bezoekers doen wanneer ze onze 
website gebruiken. Zo kunnen we de werkwijze van onze website verbeteren, door er bijvoorbeeld 
voor te zorgen dat onze gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u onze website 
opnieuw bezoekt. Zo kunnen we onze inhoud aanpassen aan uw gebruikersprofiel, u persoonlijk 
begroeten en uw voorkeuren (zoals uw taal of regio) onthouden.

Targetingcookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt 
bezocht en de links die u hebt aangeklikt. Wij gebruiken deze informatie om onze website en de 
reclame op onze website beter af te stemmen op uw interesses. Wij kunnen deze informatie ook delen 
met derde partijen voor dezelfde doeleinden.

Onderstaande tabel geeft meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en licht ook toe 
waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Naam Doel
Meer 
informatie



__utma
Google 
Analytics

Deze cookie is bedoeld om gebruikers en 
sessies van elkaar te onderscheiden. De cookie 
wordt aangemaakt wanneer de Javacript-
bibliotheek haar script uitvoert en er geen 
__utma-cookie wordt gevonden. De cookie 
wordt telkens geüpdatet wanneer er gegevens 
naar Google Analytics worden gestuurd

Google 
Analytics 
Cookie Usage 
on Websites
[1]

Google 
Analytics 
Privacy 
Overview [2]

__utmb
Google 
Analytics

Deze cookie is bedoeld om nieuwe 
sessies/bezoeken te traceren. De cookie wordt 
aangemaakt wanneer de Javacript-bibliotheek 
haar script uitvoert en er geen __utmb-cookie 
wordt gevonden. De cookie wordt telkens 
geüpdatet wanneer er gegevens naar Google 
Analytics worden gestuurd.

Google 
Analytics 
Cookie Usage 
on Websites
[1]

Google 
Analytics 
Privacy 
Overview [2]

__utmc
Google 
Analytics

Wordt niet gebruikt in ga.js. Wordt ingesteld 
voor compatibiliteit met urchin.js. 
Oorspronkelijk werkte deze cookie samen met 
de __utmb-cookie om na te gaan of de 
gebruiker een nieuwe sessie of nieuw bezoek 
was begonnen.

Google 
Analytics 
Cookie Usage 
on Websites
[1]

Google 
Analytics 
Privacy 
Overview [2]

__utmz
Google 
Analytics

Deze cookie bewaart de trafiekbron of de actie 
die verklaart hoe de gebruiker op de website is 
terechtgekomen. De cookie wordt aangemaakt 
wanneer de Javascript-bibliotheek haar script 
uitvoert en wordt telkens geüpdatet wanneer er 
gegevens naar Google Analytics worden 
gestuurd.

Google 
Analytics 
Cookie Usage 
on Websites
[1]

Google 
Analytics 
Privacy 
Overview [2]

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#
https://privacy.google.com/intl/nl/index.html#


__utmv
Google 
Analytics

Deze cookie is bedoeld om variabele 
gewoontedata op bezoekersniveau op te slaan. 
Deze cookie wordt aangemaakt wanneer een 
ontwikkelaar de _setCustomVar-methode 
gebruikt met een gewoontevariabele op 
bezoekersniveau. Deze cookie werd ook 
gebruikt voor de bekritiseerde _setVar-
methode. De cookie wordt telkens geüpdatet 
wanneer er gegevens naar Google Analytics 
worden gestuurd.

Google 
Analytics 
Cookie Usage 
on Websites
[1]

Google 
Analytics 
Privacy 
Overview [2]

message Facebook

Deze cookie is bedoeld om na te gaan of een 
gebruiker al dan niet is ingelogd. De cookie 
bevat een token die kan worden gebruikt om 
de status van de gebruiker te valideren.

 

akzo-dulux Website
Deze cookie is bedoeld om de status van het 
gebruikersplakboek te bewaren wanneer de 
gebruiker uitgelogd is.

 

cc_cookie_accept
Cookie 
Acceptance

Deze cookie is bedoeld om op te slaan of de 
gebruiker al dan niet instemt met het gebruik 
van cookies.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat ook derde partijen (zoals reclamenetwerken en externe 
dienstenverleners die bijvoorbeeld het webverkeer analyseren) cookies kunnen gebruiken waarover wij geen 
controle hebben. Het gaat in deze gevallen meestal om analytische cookies, prestatiecookies of 
targetingcookies.

U kunt cookies blokkeren via de instellingen van uw browser, waar u enkele of alle cookies kunt weigeren. 
Wanneer u uw browser instelt op het blokkeren van alle cookies (inclusief de strikt noodzakelijke cookies) 
hebt u mogelijk geen toegang tot onze gehele of gedeeltelijke website.

Met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies, verlopen alle cookies na twee jaar.

close

Inscrivez-vous à notre newsletter

Découvrez des tendances et idées de décoration dans notre nouvelle newsletter mensuelle

J'accepte que mes données personnelles soient traitées par AkzoNobel, y compris d'autres sociétés du 
groupe AkzoNobel ainsi que toute entité agissant en leur nom.

cochez la case "consentement à la politique de confidentialité"
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J'accepte de recevoir la newsletter personnalisée de Levis, d'être tenu(e) informé(e) au sujet des produits (et 
services) d'AkzoNobel, y compris ceux d'autres sociétés du groupe AkzoNobel... En savoir plus
, et sur les événements et promotions (y compris les offres spéciales et remises), informations pour lesquelles 
AkzoNobel est susceptible d'analyser mes données personnelles, y compris les préférences que j'ai 
communiquées à AkzoNobel, l'historique de mes achats en ligne et en magasin, et mon utilisation 
enregistrée des applications et sites Web d'AkzoNobel. AkzoNobel peut me contacter par e-mail, courrier 
postal, SMS, des applications, des médias sociaux ou tout autre moyen de communication que j'aurai 
indiqué. Qu'est-ce que ça veut dire?

Cochez la case correspondante pour vous abonner à notre newsletter

S’inscrire 
Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons vos données personnelles, veuillez lire notre 
Politique de confidentialité.
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