
Hoe gebruiken we cookies? 
Dex Premium Lubricants vindt uw privacy belangrijk. Daarom willen we u 
graag informeren over het gebruik van cookies op deze website. 

Wij gebruiken geen cookies om informatie over u te verzamelen. 

We gebruiken tijdelijke cookies of sessiecookies om u te helpen bij het 
navigeren op onze site, om u ingelogd te houden op onze website, of om 
websiteverkeerpatronen te analyseren met het doel de prestaties en 
bruikbaarheid te verbeteren. 

Wat is een cookie? 
Een cookie, ook wel een HTTP-cookie, webcookie of browsercookie genoemd, 
is meestal een klein stukje data dat wordt verzonden vanaf een website en 
wordt opgeslagen in de webbrowser van een gebruiker terwijl een gebruiker op 
een website surft. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website 
surft, kunnen de gegevens die in de cookie zijn opgeslagen door de website 
worden opgehaald om de website op de hoogte te stellen van de vorige 
activiteit van de gebruiker. 

Wilt u meer weten over cookies? Bezoek de website www.allaboutcookies.org. 
Deze website biedt meer informatie over cookies. Ook wordt uitgelegd hoe u 
cookies kunt verwijderen en hoe u vertrouwde websites cookies op uw 
computer kunt laten opslaan. 

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. 

Noodzakelijke cookies 
Noodzakelijke cookies zijn vereist voor de werking van de website. Deze 
cookies zijn essentieel om de website correct te laten werken. Ze bevatten 
cookies die eerdere acties onthouden (bijvoorbeeld ingevoerde tekst) bij het 
terugkeren naar een pagina in dezelfde sessie. Deze cookies identificeren u 
niet als individu. Als u de noodzakelijke cookies niet accepteert, kan dit van 
invloed zijn op de prestaties van de website of delen ervan. 

Functionaliteitscookies 
Functionaliteitscookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u 
terugkeert naar de website en om de gemaakte keuzes te onthouden, om Dex 

https://www.allaboutcookies.org/


Premium Lubricants in staat te stellen de inhoud aan te passen aan uw 
wensen. De informatie die functionaliteitscookies verzamelen, kan persoonlijk 
identificeerbare informatie bevatten die u hebt opgegeven. Als u geen 
functionaliteitscookies accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en 
functionaliteit van de website en kan de toegang tot de inhoud ervan worden 
beperkt. 

Analytische/prestatiecookies 
Analytische/prestatiecookies stellen Dex Premium Lubricants in staat om het 
aantal bezoekers te tellen en helpen ons begrijpen hoe bezoekers omgaan met 
de website door informatie te verstrekken over onder andere de bezochte 
onderdelen, de tijd die is besteed aan de website en eventuele problemen. Dit 
helpt Dex Premium Lubricants de werking van de website te verbeteren. 
Prestatiecookies identificeren u niet als individu. Alle gegevens worden 
anoniem verzameld en verwerkt. 

Cookies uitschakelen? 
Er zijn verschillende opties beschikbaar om de opslag van cookies te 
voorkomen. Bezoek de websites van de verschillende browsers voor 
informatie over het verwijderen van cookies die zich op uw apparaat bevinden 
en het blokkeren van de toekomstige opslag van cookies. U kunt ook Cookies 
& You bezoeken, met uitgebreide informatie over hoe u dit kunt doen in een 
groot aantal verschillende browsers. Houd er rekening mee dat als u besluit 
om al uw cookies te verwijderen, u waarschijnlijk al uw gebruikersnamen en 
wachtwoorden opnieuw zult moeten invoeren op alle websites die u bezoekt, 
waar u voorheen niet eens aan hoefde te denken. Cookies kunnen een echte 
aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Bovendien heeft de weigering 
of verwijdering van cookies alleen invloed op de computer en de browser 
waarop u de actie uitvoert. Als u meerdere computers en/of browsers gebruikt, 
moet u de actie(s) zo vaak herhalen als nodig is. 

Wijziging van deze Policy 
We kunnen deze Policy op elk moment wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving. U wordt geadviseerd om deze pagina regelmatig te raadplegen. 
Alle wijzigingen in de Policy worden van kracht wanneer we de herziene Policy 
beschikbaar stellen via de website. Als u de website blijft gebruiken na 
dergelijke wijzigingen, accepteert u de herziene Policy.


