
Google Analy+cs is eigendom van Google. Door middel van haar cookies kan Bianco Trading BV meer informa+e verkrijgen 
over de bezoekers van onze website, zoals aantallen en de meest bezochte pagina’s. Deze analysegegevens helpen ons om 
onze site voor u te verbeteren. Wij hebben geen inzage in wie precies onze website bezoekt, dit is volledig anoniem voor 
ons. Google zelf heeE hierin zelf wel inzage, als aanbieder van deze dienst.  

WAT IS EEN COOKIE 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes op je computer waarin websites informa+e kunnen opslaan. Vrijwel iedere website 
maakt gebruik van cookies. Ze worden onder andere gebruikt om te onthouden dat je bent ingelogd, en om het aantal 
unieke bezoekers van een website te kunnen bijhouden. 

WELKE COOKIES GEBRUIKT BIANCO TRADING BV 

Bianco Trading BV maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Zo maken wij bij het aanbieden van onze elektronische 
diensten gebruik van sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden direct verwijderd na het sluiten van een 
browsersessie. Permanente cookies blijven een +jd op uw computer opgeslagen. Deze cookies helpen ons om uw 
instellingen te onthouden en onder andere aanmeldgegevens en overzichten +jdelijk te bewaren. 
Ook worden cookies gebruikt om informa+e te onthouden zoals de producten in uw winkelmand, en het feit dat u ingelogd 
bent. Daarnaast gebruiken we ook analy+cs-cookies om te zien welke pagina’s op de website vaak worden bezocht, en of 
het winkelproces foutloos verloopt. Ook worden met behulp van A/B-tes+ng cookies verbeteringen aan de website getest. 
Verder worden cookies van adverten+e-netwerken gebruikt om gericht te kunnen adverteren. Tot slot gebruiken we overige 
cookies, die bijvoorbeeld nodig zijn voor een correcte werking van de func+es voor chat of klanTeedback. 

COOKIE INSTELLINGEN WIJZIGEN 

Bianco Trading BV is completely impossible without cookies. Strictly necessary cookies are necessary for the correct 
opera+on of our website, so you cannot disable them. This is possible with the addi+onal cookies, and you can delete 
cookies from your computer at any +me.  


