
 
Cookie Policy voor Bloxs Software B.V. 

 
 
 
 
 
Dit is het Cookiebeleid voor Bloxs Software B.V., toegankelijk via https://www.bloxs.com 
 

Wat zijn cookies 
Zoals gebruikelijk is bij bijna alle professionele websites maakt deze site gebruik van cookies, dit zijn kleine bestanden die 
naar uw computer worden gedownload, om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie ze 
verzamelen, hoe we die gebruiken, en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. Wij geven ook aan hoe u kunt 
voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen; dit kan echter de functionaliteit van bepaalde onderdelen van de site 
aantasten of "breken". 
Voor meer algemene informatie over cookies zie het Wikipedia-artikel over HTTP Cookies. 

Hoe wij cookies gebruiken 
Wij gebruiken cookies om een aantal redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen 
standaardopties om cookies uit te schakelen zonder de functionaliteit en functies die ze aan deze site toevoegen volledig uit 
te schakelen. Wij raden u aan alle cookies aan te laten staan als u niet zeker weet of u ze nodig hebt of niet, voor het geval ze 
worden gebruikt om een dienst te verlenen die u gebruikt. 

Cookies uitschakelen 
U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen (raadpleeg de Help van uw 
browser om te weten hoe u dit moet doen). Wees u ervan bewust dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van 
deze en vele andere websites die u bezoekt zal beïnvloeden. Het uitschakelen van cookies zal meestal ook resulteren in het 
uitschakelen van bepaalde functionaliteiten en functies van deze site. Daarom raden wij u aan cookies niet uit te schakelen. 

De cookies die wij plaatsen 

Account-gerelateerde cookies  
Als u een account bij ons aanmaakt, dan gebruiken wij cookies voor het beheer van het aanmeldingsproces en de algemene 
administratie. Deze cookies worden gewoonlijk verwijderd wanneer u uitlogt; in sommige gevallen kunnen ze echter nadien 
blijven bestaan om uw sitevoorkeuren te onthouden wanneer u bent uitgelogd. 

Inloggerelateerde cookies  
Wij gebruiken cookies wanneer u bent ingelogd, zodat wij dit feit kunnen onthouden. Dit voorkomt dat u elke keer dat u een 
nieuwe pagina bezoekt opnieuw moet inloggen. Deze cookies worden gewoonlijk verwijderd of gewist wanneer u uitlogt om 
ervoor te zorgen dat u alleen toegang hebt tot beperkte functies en gebieden wanneer u bent ingelogd. 

Formulier-gerelateerde cookies 
Wanneer u gegevens verstrekt via een formulier, zoals op contactpagina's of commentaarformulieren, kunnen cookies 
worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie. 

Site-voorkeuren cookies 
Om u een goede ervaring te bieden op deze site, bieden wij de functionaliteit om uw voorkeuren in te stellen voor hoe deze 
site werkt wanneer u hem gebruikt. Om uw voorkeuren te onthouden, moeten wij cookies instellen, zodat deze informatie 
kan worden opgeroepen telkens wanneer uw interactie met een pagina wordt beïnvloed door uw voorkeuren. 

Cookies van derden 
In sommige speciale gevallen gebruiken wij ook cookies van vertrouwde derde partijen. In het volgende gedeelte wordt 
nader beschreven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen. 
Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest wijdverspreide en vertrouwde analytische oplossingen op 
het web, om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe wij uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen 



bijvoorbeeld bijhouden hoe lang u op de site bent en welke pagina's u bezoekt, zodat wij boeiende inhoud kunnen blijven 
produceren. 
 
Voor meer informatie over Google Analytics-cookies, zie de officiële Google Analytics-pagina. 
Analyses van derden worden gebruikt om het gebruik van deze site bij te houden en te meten, zodat we boeiende inhoud 
kunnen blijven produceren. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe lang u op de site bent of welke pagina's u 
bezoekt, wat ons helpt te begrijpen hoe we de site voor u kunnen verbeteren. 
 
Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in de manier waarop de site wordt 
geleverd. Wanneer we nog steeds nieuwe functies aan het testen zijn, kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te 
zorgen dat u een consistente ervaring krijgt terwijl u op de site bent, terwijl we ervoor zorgen dat we begrijpen welke 
optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen. 
 
Aangezien wij producten verkopen, is het belangrijk voor ons om statistieken te hebben over hoeveel bezoekers van onze 
site daadwerkelijk een aankoop doen en dit is dan ook het soort gegevens dat deze cookies zullen bijhouden. Dit is belangrijk 
voor u omdat het betekent dat we nauwkeurig zakelijke voorspellingen kunnen doen die ons in staat stellen onze reclame- en 
productkosten te controleren om de best mogelijke prijs te garanderen. 
 
Wij gebruiken ook social media buttons en/of plugins op deze site die u in staat stellen op verschillende manieren verbinding 
te maken met uw sociale netwerk. Om deze te laten werken zijn de volgende social media sites inclusief; 

 Google+ 
 Linked In 

zullen cookies plaatsen via onze site, die gebruikt kunnen worden om uw profiel op hun site te verbeteren of om bij te 
dragen aan de gegevens die zij bijhouden voor verschillende doeleinden zoals beschreven in hun respectievelijke 
privacybeleid. 
 

Meer Informatie 
Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen: 
E-mail: info@bloxs.com 
Door deze link te bezoeken: https://www.bloxs.com 
Telefoon: 0302901377 

 

Cookies voor : Statistiek 
 

Name Prodvider Purpose Expiry Type 
  This cookie is linked with Google Universal   

_gid bloxs.com 
Analytics. It is a new cookie, appears to 2022-02-11 HTTP 
store and update a unique value for each 19:53:54 Only 

  page visited.   
  This cookie is linked with Google Universal   

_gat_UA-55102183-1 bloxs.com 
Analytics. It is a new cookie, appears to 2022-02-10 HTTP 
store and update a unique value for each 19:54:54 Only 

  page visited.   
  This cookie is related to Google Universal   
  Analytics. It is a significant update to 

2024-02-10 HTTP 
_ga bloxs.com Google's commonly used analytics service. 

19:53:54 Only   This cookie distinguishes unique users by 
    

  assigning a randomly ge   
  This cookie is linked with Google Universal   

_ga_6Y50CK3G6S bloxs.com 
Analytics. It is a new cookie, appears to 2024-02-10 HTTP 
store and update a unique value for each 19:53:54 Only 

  page visited.   
 

Cookies voor: Marketing 
 

Name Prodvider Purpose Expiry Type 



  Used by Google AdSense for experimenting with 
2022-05-11 HTTP 

_gcl_au bloxs.com advertisement efficiency across websites using their 19:53:54 Only 
  services   

  DoubleClick set this cookie (owned by Google)to 
2022-08-12 HTTP 

NID google.com help to build your interested profile and also to 
19:55:21 Only   show you related ads on different sites.     

 

Cookies voor: Noodzakelijk 
 

Name Prodvider Purpose Expiry Type 
  This cookie helps in site   

XSRF-TOKEN cmp.seersco.com 
security by preventing 2022-02-13 HTTP 
Cross-Site Request 07:53:54 Only 

  

  Forgery attacks.   

seers_session cmp.seersco.com 
cookie preference 2022-02-13 HTTP 

management plugin 07:53:54 Only   

_tcSessInfo bloxs.com 
session information 1969-12-31 HTTP 

regarding site functionality 23:59:59 Only   

wp-wpml_current_language www.bloxs.com 
Website language 1969-12-31 HTTP 

preference storage 23:59:59 Only   



Name Prodvider Purpose Expiry Type 
  Website language 

1969-12-31 HTTP 
_tcSecSess bloxs.com preference storage for 

23:59:59 Only   localization     

  Website language 
2027-01-15 HTTP 

_tcfpup truconversion.com preference storage for 
19:53:55 Only   localization     

  Website language 
2027-01-15 HTTP 

ti_ukp truconversion.com preference storage for 
19:53:55 Only   localization     

  Website language 
1969-12-31 HTTP 

_tcafterScoket bloxs.com preference storage for 
23:59:59 Only   localization     

  Website language 
1969-12-31 HTTP 

GetLocalTimeZone www.bloxs.com preference storage for 
23:59:59 Only   localization     

 

Cookies for : Preferences 
 

Name 
 
Prodvider 

 
Purpose 

 
Expiry 

 
Type 

 

Cookies for : Non_categorize 
 

Name 
 
Prodvider 

 
Purpose 

 
Expiry 

 
Type 


