
 

Cookiebeleid 
 
Trappenstore.be is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd in België in het 
Industriepark 1239, 3545 Halen België. Geregistreerd onder het ondernemingsnummer (toegekend 
aan Luxma) 0421977417, en met BTW-nummer BE 421977417, hierna genoemd “Trappenstore.be ”. 
 
Bij Trappenstore.be gebruiken wij cookies op onze website www.Trappenstore.be.  
 
Cookies zijn kleine stukjes tekst die door je webbrowser worden verzonden wanneer je een website 
bezoekt. Het cookiebestand wordt opgeslagen in je webbrowser en stelt de service of een derde partij 
in staat je te herkennen om je volgende bezoek gemakkelijker te maken en jouw ervaring relevanter 
te maken. 
 
Er zijn "permanente" en "sessie" cookies. 
 
Er zijn drie hoofdsoorten cookies - hier lees je hoe en waarom we ze gebruiken. 
 
(1) Cookies voor websitefunctionaliteit: 
met deze cookies kan je navigeren op de website en onze functies gebruiken (bijvoorbeeld 
'Toevoegen aan winkelmandje'). 
 
(2) Website analytics cookies: 
deze cookies stellen ons in staat om de manier waarop je onze website gebruikt te meten en te 
analyseren om zowel de functionaliteit als je winkelervaring te verbeteren.  
 
(3) Voorkeurscookies: 
wanneer je surft of koopt op de website van Trappenstore.be , onthouden deze cookies je 
voorkeuren (zoals je taal of locatie) om je winkelervaring naadloos en persoonlijker voor jou te 
maken. 

Door op de website van Trappenstore.be te gaan, ga je ermee akkoord dat we dit soort cookies op je 
apparaat gebruiken  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 
uw browser verwijderen 

Wijzigingen in dit beleid 
 
We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de 

manier waarop we je persoonsgegevens behandelen, of in ons Privacybeleid zelf, zullen we dit 
duidelijk maken op de Trappenstore.be -website of op een andere manier (e-mail, ...) zodat je de 
wijzigingen kunt bekijken voor je gaat browsen op de website van Trappenstore.be . 
 
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in Januari 2022 
 
 
 
 
 
 

 


