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PAUWELS NV 

 

Cookie Policy 
 

Versie d.d. 24/09/2018 

 

 

 

De naamloze vennootschap “PAUWELS”, met maatschappelijke zetel te Vaartstraat 176, 2520 Oelegem, RPR 

Antwerpen, afdeling Antwerpen en met btw nummer BE 0404.100.020 (hierna genoemd “Pauwels” “wij” of “ons”), 

maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring van de gebruikers van haar website http://www.pauwels-

sauces.com en http://www.pauwels-sauces.be, hierna genoemd de “Website”) te verbeteren. Middels deze policy 

(hierna genoemd de “Cookie Policy”), wensen wij u te informeren aangaande welke cookies wij gebruiken en de 

wijze waarop wij dit doen. 

 

Wij kunnen deze Cookie Policy op ieder ogenblik wijzigen, verbeteren, er toevoegingen aan doen met betrekking tot 

ieder toekomstig gebruik van de Website, ongeacht de reden daartoe, door een herwerkte versie van deze Cookie 

Policy op onze Website te plaatsen. De Website zal in voorkomend geval vermelden dat er een herwerkte versie van 

de Cookie Policy op de website werd geplaatst.  

 

I. Wat zijn cookies?  

 

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website of platform in de browser van uw computer of 

op uw mobiel apparaat wordt geplaatst, wanneer u de betreffende website of het platform raadpleegt. De cookie 

bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een 

zogenaamde “session” cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een “permanent” cookie). Cookies kunnen zowel 

door de website waarmee u werkt worden geplaatst, als door partners waarmee de website of het platform 

samenwerken. De server van de website kan enkel de cookies die hij zelf geplaatst heeft lezen en heeft geen enkele 

toegang tot andere informatie die op uw computer of mobiel apparaat staat. Cookies worden op uw computer of 

op uw mobiel apparaat bewaard in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam 

van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode.  

 

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker/gebruiker en de website/platform algemeen eenvoudiger en sneller 

en helpt de bezoeker/gebruiker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website.  

 

II. Welke cookies gebruiken wij?  

 

De website/het platform maakt/maken gebruik van verschillende soorten cookies:  

 

(i) Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en bepaalde 

onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen 

de verschillende onderdelen van de website.  

(ii) Tracking cookies: Tracking cookies zijn cookies die gebruikerssessies overleven. Zij kunnen gedurende 

maximaal één jaar informatie verzamelen. Gedurende deze termijn zal de cookie naar zijn initiële 

waarde worden gereset, telkens wanneer u de website bezoekt. Deze cookie registreert vitale 

informatie, zoals hoe een bezoeker de website voor de eerste keer bereikt. Dit is dan ook de reden 



2 

 

waarom deze soort cookies ‘tracking cookies’ worden genoemd. Wanneer u bijvoorbeeld een 

taalvoorkeur heeft gekozen, zal de website dit als een blijvende cookie registreren in uw browser. 

Wanneer u de website dan opnieuw raadpleegt, verzekert deze cookie dat de inhoud in uw 

voorkeurtaal wordt weergegeven.  

(iii) Performantie cookies: Wij gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het 

gebruik van de website, met de bedoeling om de inhoud van de website te verbeteren, meer aan te 

passen aan de wensen van de bezoekers/gebruikers en om algemeen gesteld het gebruiksgemak van 

de website te verhogen. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt 

tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.  

 

III. Beheer van cookies 

 

U kan uw browser zo instellen dat u een bericht ontvangt wanneer een cookie wordt geplaatst of u kan het plaatsen 

van cookies uitschakelen. Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat u van bepaalde 

diensten van Pauwels geen gebruik kan maken.  

 

IV. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken 

 

Deze Cookie Policy wordt beheerst door, en moet bijgevolg geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het 

Belgische recht.  

 

Alle mogelijke geschillen die uit of met betrekking tot deze Cookie Policy ontstaan vallen onder de uitsluitende 

bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Pauwels.  

 

V. Cookie Pop-up 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om (o.m.) instellingen te onthouden en web-statistieken bij te houden. Met 

onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies.  

 

Voor meer informatie over onze cookie policy: (https://www.Pauwels-Sauces.com/CookiePolicy_NL.pdf).  

 

Cookies toelaten     Blokkeer cookies 

 

 

 


